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Предисловие
Настоящий Краткий русско-армянский словарь предназначен студентам биологического
факультета первого и второго курсов. Он может
быть полезен и студентам старших курсов, магистрантам, а также преподавателям-русистам
при обучении языку специальности.
Создание подобного словаря давно назревшая
необходимость, поскольку в последние годы
особенно остро ощущается потребность в семантизации не только терминологической лексики,
но и наиболее употребительных в данном научном стиле языковых единиц.
В выборе лексического материала словарь
ориентирован на частотную и актуальную лексику и терминологию, необходимую для адекватного понимания и воспроизведения научноучебной литературы на русском языке.
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Поиск данных лексических единиц велся в
учебниках и учебных материалах для биологического факультета. При этом авторы стремились к тому, чтобы в словаре нашла отражение
лексика из разных разделов биологии.
В словаре соблюден алфавитный порядок. Все
слова снабжены ударением. Имена существительные имеют пометы рода. К словарю приложен
список видовых пар глаголов, включенных в
данный словарь.
Словарная статья представлена одним словом
или словосочетанием, к которым приводятся по
мере необходимости наиболее употребительные
семантические поля.
При работе над словарем были использованы
следующие словари:
1. Гарибян А.С. Русско-армянский словарь.
Изд-во “Айастан”, Ер., 1982.
2. Армянско-русский словарь. Изд-во Академии наук Арм. СССР, Ер., 1984.
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3. Орфографический словарь русского языка. Изд-во “Русский язык”, М., 1982.
4. Симонян А.А., Батикян И.Г. Русско-англоармянский биологический толковый словарь. Изд-во “Гитутюн”, НАН РА, Ер.,
1998.
5. Гаспарян С., Киракосян М. Словарь армяно-русский/

русско-армянский.

Изд-во

“Арег”, Ер., 2011.
Авторы заранее благодарят тех, кто ознакомится с данным словарем, выскажет свои
замечания и рекомендации, даст ценные советы.
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А
аба`зия ж.

անքայլություն, քայլելու
ունակության կորուստ
զատիչ
абду`ктор м.
զատում, ծայրանդամի
абду`кция ж.
հեռացում մարմնի միջին
գծից
аберрацио`нный խոտորման, շեղման,
աբերացիայի
խոտորում, շեղում,
аббера`ция ж.
աբերացիա (նորմայից
շեղում)
- гла`за,
- աչքի լուսաշեղում
- хромосо`мная
- քրոմոսոմային շեղում
անկենսունակություն
абио`з м.
абора`льный
արտաբերանային,
բերանից հեռու, մարմնի
պոչային մասում
վիժում, վիժեցում, աբորտ
або`рт м.
аборти`вный
1.վիժեցուցիչ, վիժեցնող;
2.թերզարգացած,
չզարգացած
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аборти`вное
сре`дство с.
аборти`вные
о`рганы
аборти`ровать
аборти`роваться
абсо`рбция ж.
абули`я ж.

авируле`нтная
бакте`рия ж.
австралопи`те`к м.
авто` ...
автога`мия ж.
автогене`з м.

վիժեցնող միջոց
թերզարգացած օրգաններ
վիժեցնել
վիժեցվել
ներծծում, կլանում,
աբսորբում
կամազրկություն,
հիվանդագին
թուլակամություն
ոչ ախտածին, ոչ
ախտահարույց, ոչ
վարակունակ բակտերիա
ավստրալոպիթեկ
(հուն. աուտոս) ինքնա ...
Ինքնազուգավորություն,
Ինքնաբեղմնավորում
Ինքնածնություն,
ռեակցիոն տեսություն,
ըստ որի էվոլյուցիան
պայմանավորված է
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կենդանի օրգանիզմների
ներքին գործոններով, ոչ
թե արտաքին
պայմաններով
авто`лиз м.
ինքնալուծում,
ինքնաքայքայում
автоно`мия ж.
ինքնավարություն,
ավտոնոմիա
автоно`мность ж. ինքնավար լինելը
автоно`мный
ինքնավար
автостимуля`ция ինքնախթանում

ж.
автото`мия ж.
(аутото`мия)
автотро`фность ж.
ага`мия ж.
агглютина`ция
ж. (слипа`ние с.)
агно`зия ж.
аго`ния ж.
агра`фия ж.

ինքնահատում
ինքնասնուցում
անզուգավորություն
զանգվածում, սոսնձում,
ագլյուտինացիա
անճանաչություն,
ագնոզիա
հոգեվարք
անգրունակություն,
ագրաֆիա
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агре`ссия ж.

ագրեսիա, ռազմական,
նվաճողական
գործողություն
հարձակողականություն,
агресси`вносագրեսիվություն
ть ж.
агресси`вный
թշնամական,
նվաճողական, ագրեսիվ
հարձակվող, ագրեսոր
агре`ссор м.
адапта`ция ж.
հարմարում,
ադապտացիա
- болева`я
- ցավային
- вкусова`я
- համային
- обоня`тельная - հոտառական
- слухова`я
- լսողական
- цветова`я
- գունային
адапти`вность ж. հարմարվողություն
адапти`ровать
հարմարեցնել,
ադապտացիայի ենթարկել
адапти`роваться հարմարվել
կպչում, ադհեզիա
адге`зия ж.
- кле`ток
- բջիջների
ադրենէրգիկ համակարգ
адренерги`ческ
ая систе`ма ж.
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адренореце`птор м.
азо`тистое
основа`ние с.
азо`тная кислота` ж.
акти`ния ж.
аку`ла ж.
акце`птор м.
- электро`нов
алло ...
аллосо`ма ж.
альбини`зм м.

альбино`с м.
альвео`ла ж.
альвеоля`рный
во`здух м.
амёба ж.

ադրենաընկալիչ
ազոտային հիմք
ազոտական թթու
ծովապուտ, ակտինիա
շնաձուկ
ընդունիչ, ընկալիչ,
ակցեպտոր
- էլեկտրոնների
ալո (հուն. ալլոս) – ուրիշ,
օտար
ալոսոմ, այլամարմնիկ
լսնամաշկություն,
գունազրկություն,
ալբինիզմ
լսնամաշկով մարդ,
ալբինոս
թոքաբուշտ, ալվեոլ
թոքաբշտային օդ,
ալվեոլային օդ
ամեոբա
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аменоре`я ж.
- вре`менная
- лактацио`нная
- послеродова`я
аметропи`я ж.

դաշտանադադար
- ժամանակավոր
- կաթնարտադրական
- հետծննդային
անչափաակնություն, աչքի
լուսաբեկման խանգարում
аминогру`ппа ж. ամինախումբ
аминокисло`ты
ամինաթթուներ
- замени`мые
- փոխարինելի
- незамени`мые - անփոխարինելի
аминокисло`тн
ամինաթթվային
ый
- оста`ток
- մնացորդ
- ая после`дова- - սպիտակուցների
тельность
հաջորդականություն
белко`в
սաղմի ջրաթաղանթ,
амнио`н м.
ամնիոն
амниоти`ческая ջրաթաղանթային խոռոչ
по`лость ж.
анализа`тор м.
վերլուծիչ
- вестибу- անդաստակային
ля`ный
- вкусово`й
- համային
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- звуково`й
- зри`тельный
- обоня`тельный
- слухово`й
- такти`льный
анальгези`я ж.
ана`льное
отве`рстие с.
анастамо`з м.
андроге`н м.
анеми`я ж.
- гиперхро`мная
- железодефици`тная
- злока`чественная
- серповиднокле`точная
анома`льный
ро`ст м.
анти ...

- ձայնային
- տեսողական
- հոտառական
- լսողական
- շոշափական
ցավազրկություն,
անցավազգայություն
հետանցքային բացվածք
բերանակցում
այրածին, անդրոգեն
սակավարյունություն,
անեմիա
- հիպերքրոմ
- երկաթպակասային
(երկաթդեֆիցիտային)
-չարորակ
- մանգաղաձև - բջջային
անկանոն աճում, աճ
հակա (հուն. անտի - դեմ)
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антиге`н м.
- трансплантацио`нный
- гистосовмести`мости
антидиурети`ческий гормо`н (вазопрессин) м.
антисы`воротка ж
антите`ло с.
антифри`з м.
антропо ...
антропо`ид м.
антропоморфи`зм м.
анури`я ж.
а`нус м.
ао`рта ж.
апа`тия ж.

հակածին, անտիգեն
- փոխպատվաստային
- հյուսվածահամատեղելիության
հակամիզամուղ հորմոն
(վազոպրեսին)

հակաշիճուկ
հակամարմին
հակասառուցիչ,
անտիֆրիզ
անթրոպո (հուն. անթրոպոս, մարդ)
մարդանման կենդանի
(անտրոպոիդ)
մարդակերպություն
անմիզություն
հետանցք
մայր զարկերակ, աորտա
անտարբերություն,
ապատիա
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апика`льное домини`рование с.
аппара`т
Го`льджи м.
ара`хис м.
аргуме`нт м.
ареа`л м.

артериа`льное
давле`ние с.
арте`рия ж.
артерио`лы
асбе`ст м.
асбе`стовый
- ая пыль ж.
асимметри`чность ж.
асимметри`чный
асимме`трия ж.
астигмати`зм м.

գագաթային գերիշխում
Գոլջիի համալիր,
ապարատ
գետնընկույզ, արախիս
փաստարկ
բնակության
տարածաշրջան,
կենսավայր, արեալ
զարկերակային ճնշում
զարկերակ
մանր զարկերակներ,
զարկերակիկներ
կտավաքար, ասբեստ
ասբեստի
- փոշի
անհամաչափականություն
անհամաչափ
անհամաչափություն
աստիգմատիզմ,
տարաբեկություն
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асфи`ксия ж.
ата`ка ж.
атакова`ть
атаку`ющий
атрибу`т м.
- жи`зни
ауто ...
аутоимму`нная
ата`ка
ауто`лиз м.
аутосо`мы
(неполовы`е
хромосо`мы)
аутотро`фия
(автотро`фи`я) ж.
аутотро`фный,
автотро`фный
аутофаги`ческая
вакуо`ль ж.
аутофа`гия ж.
афа`гия ж.
афа`зия ж.

շնչահեղձություն
գրոհ, գրոհում
գրոհել
գրոհող
հատկանիշ, ատրիբուտ
- կյանքի
ինքն ... (հուն. - աուտոս)
աուտոիմունային
(ինքնաիմունային) գրոհ
ինքնալուծում
մարմնական (ոչ սեռական
քրոմոսոմներ)
ինքնասնում

ինքնասուն, աֆտոտրոֆ
ինքնամարսողական
վակուոլ
ինքնասնում
անկերություն
անխոսություն
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аффере`нты
ацети`л — КоА,
- ацетилкоферме`нт м.
ацетонури`я
аэро`бы
аэро`бный

առբերիչներ
ացետիլ – կոենզիմ КоА
- ացետիլկոֆերմենտ
ացետոնամիզություն
օդակյացներ
օդակյաց

Б
ба`бочка ж.
багря`ный
(багро`вый)
база`льное ядро` с.
- те`льце с.
бакте`рии
- ископа`емые
- се`рные
- симбиоти`ческие
- фотосинтези`рующие
- хемосинтези`рующие

թիթեռ
բոսորագույն,
ծիրանագույն
հիմային կորիզ
- մարմնիկ
բակտերիաներ
- բրածո
- ծծմբային
- սիմբիոտիկ
- ֆոտոսինթեզող
- քեմոսինթեզող
16

бала`нс м.
барье`р м.
бе`дренный
- ая ко`сть
- ый суста`в
безвре`дный
безмиели`новый
белоголо`вая
воробьи`ная
овся`нка ж.
белко`вая
моле`кула ж.
бе`лое вещество` с.
бело`к м.
белокро`вие с.
белки`
- трансмембра`нные
- структу`рные
берёза ж.
берёзовая
пяде`ница
(ба`бочка) ж.

հաշվեկշիռ, բալանս
1. արգելապատ; 2.
արգելք, խոչընդոտ
ազդրային
- ազդրոսկոր
- հոդ
անվնաս, անվնասակար
միելինազուրկ
սպիտակագլուխ
ճնճղուկի
դրախտապան
սպիտակուցային
մոլեկուլ
սպիտակ նյութ
սպիտակուց
սպիտակարյունություն
սպիտակուցներ
- անդրթաղանթային
- կառուցվածքային
կեչի
կեչու երկաչափ
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беспло`дие с.
беспозвоно`чные
- вы`сшие
- ни`зшие
беспо`лое
размноже`ние с.
бере`менность ж.
берцо`вая кость ж.
бессо`нница ж.
бесче`люстные
бесчерепны`е
бие`ние с.
биогеосфе`ра ж.
биогеохими`ческий
био`м м.
(назе`мные
соо`бщества)
биома`сса ж.
биомембра`на ж.
биополиме`р м.
биоси`нтез м.
биосфе`ра ж.
биоцено`з м.

անպտուղություն
անողնաշարավորներ
- բարձրակարգ
- ցածրակարգ
անսեռ բազմացում
հղիություն
սրունքոսկոր
անքնություն
անծնոտներ
անգանգներ
բաբախում
կենսաերկրոլորտ
կենսաերկրաքիմիական
բիոմ (ցամաքաին
համակեցություն)
կենսազանգված
կենսաթաղանթ
կենսապոլիմեր
կենսասինթեզ
կենսոլորտ
կենսացենոզ
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бисло`й м.
(двойной слой
липидный)
бислой`ная
структу`ра ж.
бич м.
бичеви`дный
прида`ток м.
бла`стула ж.
(по`лый ша`рик)
бластоце`ль ж.
близне`ц м.
близнецы`
- дизиго`тные
(неиденти`чные)
- монозиго`тные
(иденти`чные)
близору`кость ж.
блок м.
- строи`тельный
блоки`ровать

երկշերտ (լիպիդային
մոլեկուլների երկշերտ)
երկշերտ կառուցվածք
մտրակ
մտրակաձև ելուստ
(հավելուկ)
ծլաբուշտ,
սաղմնաբուշտ,
բլաստուլա
սաղմնախոռոչ,
ծլախոռոչ
երկվորյակ
երկվորյակներ
- երկձվային
(ոչ նույնանման)
- միաձվային
(նույնանման)
կարճատեսություն
մեծաղյուս, բլոկ
- շինարարական
1. մեկուսացնել;
2.ուղեփակել,
շրջափակել
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блужда`ющий
- нерв м.
- ая по`чка ж.
бля`шка ж.
бляшкообразова`ние с.
боб м.
бобо`вая культу`ра ж.
бобо`вые
бобы`
бо`дрствование с.
бо`дрствовать
бо`дрствующий
бок м.
боковы`е ко`рни
болезнетво`рный

болеутоля`ющий
- ее сре`дство с.
боло`то с.
большо`е

թափառող
- նյարդ
- երիկամ
թիթեղիկ, հաստուկ
թիթեղագոյացում,
հաստուկագոյացում
ունդ, բակլա (լոբի, մաշ)
ընդավոր կուլտուրա
լոբազգիներ
ունդեր
արթուն մնալը, չքնելը
արթուն մնալ, չքնել
արթուն մնացող, չքնող
կողք
կողքային արմատներ
ախտածին,
հիվանդածին,
հիվանդաբեր
ցավազրկող,
ցավամեղմիչ
- դեղամիջոց
ճահիճ
գլխուղեղի մեծ
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полуша`рие
головно`го
мо`зга
бомбардирова`ть
бомбардиро`вка ж.
ботули`зм м.
ботулини`ческий
- токси`н
боуме`нова
ка`псула ж.
боя`рышнѝк м.
бра`жник м.
брахиа`ция ж.
(спо`соб
передвиже`ния)
бра`чное поведе`ние с.
- ый ритуа`л м.
- ый сезо`н м.
- ая террито`рия ж.
броди`ть
бродя`чий
му`сорщик м.
броже`ние с.

կիսագունդ

ռմբակոծել
ռմբակոծություն
բոտուլիզմ
բոտուլինի
- տոքսին (թույն)
բոումենի պատիճ
ալոճենի
իլիկաթիթեռ
բրախիացիա (շարժման
ձև)
ամուսնական
վարվելաձև
- արարողություն
- ամուսնական շրջան
- տարածք
խմորվել
թափառող աղբահան
խմորում
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- в мы`шцах
- спирто`вое
бро`нхи
бронхио`лы
брюшна`я
по`лость ж.
брюшно`й
бугоро`к м.
бузина` ж.
бульо`н м.
- перви`чный
буреве`стник м.
бу`рая жирова`я
ткань ж.
бу`рые во`доросли
бу`рый оста`ток м.
бу`фер м.

- մկաններում
- սպիրտային
բրոնխներ
բրոնխիոլներ
որովայնախոռոչ,
որովայնային խոռոչ
որովայնի, փորային,
փորի
թմբիկ
շամբուկ, թանթրվենի
արգանակ
- առաջնային,
նախնական
մրրկահավ
գորշ ճարպային
հյուսվածք
գորշ ջրիմուռմեր
գորշ մնացորդ
թափարգել, բուֆեր
(մեղմիչ)
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В
вакуо`ль ж.
вакци`на ж.
вакцина`ция ж.
вале`нтность ж.
вале`нтный
ва`лик м.
валикообра`зный
варико`зная ве`на

ж.
варо`лиев мост м.
варьи`ровать
вдох м.
вези`кула ж.
величина` ж.
ве`на ж.
вене`рина мухоло`вка ж.
вено`зная кровь ж.

վակուոլ
պատվաստանյութ,
վակցինա
նախազգուշական
պատվաստում
արժեքականություն
արժեքական,
վալենտական
թմբիկ
գլանաձև, թմբիկաձև
լայնացած երակ
(երակների վարիկոզ
լայնացում)
վարոլյան կամուրջ
տարատեսակել
ներշնչում
բշտիկ, վեզիկուլ
մեծություն
երակ
վեներայի ճանճասպան
երակային արյուն
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вентиля`ция ж.
- лё`гких
вентри`кула ж.
верблю`д м.
- двуго`рбый
- одного`рбый
веретено` с.
веретенообра`зный
вертика`ль ж.
вертика`льный
верху`шка ж.
- расте`ния
ветви`стый
ветвь ж.
весе`нняя
лихора`дка ж.
ве`ха ж.
вздох м.
взду`тие с.
взя`ток м.
вид м.
видоизменя`ть

օդափոխություն
- թոքերի
փորոք
ուղտ
- երկսապատավոր
- միասապատավոր
իլիկ
իլիկաձև
ուղղահայաց
ուղղահայաց, ուղղաձիգ
վերնամաս, գագաթ
- բույսի
ճյուղաշատ,
բազմաճյուղ
ճյուղ
գարնանային տենդ
ուղենիշ, փուլանիշ
հոգոց
ուռչում, փքվելը
բերք
տեսակ
ձևափոխել,
փոխակերպել
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видоизменя`ться

ձևափոխվել,
փոխակերպվել,
կերպարանափոխվել
видообразова`ние с. տեսակառաջացում,
տեսակների գոյացում
виноде`лие с.
գինեգործություն
вирили`зм м.
այրանմանություն,
վիրիլիզմ
вируле`нтные
ախտահարույց
бакте`рии
մանրէներ
ви`русы
վիրուսներ
- лате`нтные
- թաքնված
вклад м.
ներդրում
1.ներառում;
включе`ние с.
2.ներամփոփում
համ
вкус м.
вла`га ж.
խոնավություն
1. հեշտոց;
влага`лище с.
2.բնապատյան
вла`жная
խոնավ խցիկ
ка`мера ж.
вла`жность ж.
խոնավություն
вла`жный
խոնավ
внедре`ние с.
արմատավորում,
ներդրում
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внедря`ться
внекле`точное
пищеваре`ние с.
вну`тренние часы`
внутрикле`точный
обме`н м.
внутриутро`бное
разви`тие с.
внутрь
во`гнутовы`пуклый
во`гнутые стёкла
во`гнутый
во`дный обме`н м.

արմատավորվել,
ներդրվել
արտաբջջային
մարսողություն
ներքին ժամացույց
ներբջջային
փոխանակություն
ներարգանդային
զարգացում
ներս, դեպի ներս
ներփքված-ուռուցիկ
(դուրս ցցված),
գոգավոր-ուռուցիկ
գոգավոր ապակիներ
գոգավոր, ներփքված
ջրային
փոխանակություն
ջրավազան
- քաղցրահամ
անջրաթափանց

водоём м.
- пре`сный
водонепроница`емый
- покро`в м.
- ծածկ, ծածկույթ
водоро`д м.
ջրածին
водоро`дная связь ж. ջրածնային կապ
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во`доросль ж.
возбуди`тель м.
возде`йствие с.
возде`йствовать
возде`лывание с.
- земли`
возде`лывать
воздухоно`сный
- путь
возду`шные
мешки` (у птиц)
во`зраст м.
возраста`ние с.
возрастно`й
волк м.
волна` ж.
волновы`е
сво`йства
воло`вья пти`ца ж.
волокни`стый
волокно` с.
волоски`
корневы`е

ջրիմուռ
գրգռիչ, հարուցիչ
ներգործություն
ներգործել
մշակում
- հողի
մշակել
օդատար
- ուղի
օդային պարկեր,
օդապարկեր
տարիք, հասակ
աճում, մեծանալը
տարիքային
գայլ
ալիք
ալիքային
հատկություններ
եզան թռչուն
թելավոր, թելանման
թելիկ, մազաթել, թել
արմատային մազիկներ
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волосяно`й покро`в м.
воробе`й м.
воро`тная ве`на ж.
ворси`нка ж.
ворси`нки
кише`чные
воск м.
воспале`ние с.
восполне`ние с.
воспроизведе`ние с.
воспроизводи`ть
воспроизво`дство с.
впа`дина ж.
впры`скивать
впя`чивание с.
враща`ться
вред м.
вреди`ть
вреди`тель м.
вре`дный

մազե (մազային)
ծածկույթ,
մազածածկույթ
ճնճղուկ
դռներակ
1.խավամազիկ; 2.թելիկ;
3.աղվամազ
թավիկներ աղիքային
մոմ
բորբոքում
լրացում
վերարտադրում
վերարտադրել
վերարտադրություն
փոս, խոռոչ
ներարկել
ներփքում
պտտվել
վնաս
վնասել
վնասատու
վնասակար
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врождённое
наруше`ние с.
врождённый
вса`сывание с.
вса`сывать
всея`дные
вскры`тие с.
вспы`шка ж.
вста`вочные
после`довательности ДНК
встра`иваться
встро`енный
вторже`ние с.
втори`чные
половы`е
при`знаки
втя`гивание с.
втя`гиваться
вулка`н м.
ву`львы

բնածին խախտում,
խանգարում
բնածին
ներծծում
ներծծել
ամենակեր
1.բացում; 2.հերձում
1.բռնկում; 2.պոռթկում
ԴՆԹ-ի ներմուծված
հաջորդականություններ
ներկառուցվել
ներկառուցված
ներխուժում,
ներթափանցում
երկրորդային սեռական
հատկանիշներ
ներքաշում
ներս ընկնել
հրաբուխ
կանանց արտաքին
սեռական օրգանների
ընդհանուր անվանում
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выве`тривание с.
вы`вих м.
вы`вод м.
- нару`жу из
кле`тки
выводно`й прото`к м.
выделе`ние с.
выдели`тельная
систе`ма ж.
вы`дох м.
вы`дра ж.
выжива`ние с.
выжив`ать
вы`кидыш м.
вы`лупиться
вылу`пливание с.
вымира`ние с.
вымира`ть
вымыва`ние с.

հողմահարում
հոդախախտում
դուրսբերում
- հեռացում բջջից
արտահանող ծորան
արտաթորում,
արտազատում
արտաթորող,
արտազատական
համակարգ
արտաշնչում
ջրասամույր
կենդանի մնալը,
կենսակայունություն
ողջ մնալ
1.վիժում; 2.վիժվածք
ձվից դուրս գալ
ձվից դուրս գալը
բնաջնջվելը, բնաջնջում
բնաջնջվել, ոչնչանալ
Լվացում, ողողելով
քանդել տանել
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вымыва`ть

1.ողողել տանել;
2.ողողելով քանդել
выпрями`тельные
ուղղման, շտկման
рефле`ксы
ռեֆլեքսներ
ուռուցիկություն,
вы`пуклость ж.
կորություն
ուռուցիկ
вы`пуклый
- ая пове`рхность ж. - մակերես
вы`пуклые стёкла
ուռուցիկ ապակիներ
այլասեռում,
вырожде`ние с.
դեգեներացիա,
այլափոխում
ընձյուղ, շիվ
вы`рост м.
выстила`ть
պատել, ծածկել
выстила`ющие
պատող, ծածկող
кле`тки
բջիջներ
ծածկող
вы`стилка ж.
ելուստ, կարկառ
вы`ступ м.
вы`толкнуть
դուրս հրել, արտամղել
մզվածք
вы`тяжка ж.
ձգված
вы`тянутый
- ձև
- ая фо`рма ж.
выхлопны`е га`зы
արտանետված գազեր
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вяз м.
вя`зкость кро`ви
вя`лость ж.

ծփի, թեղի, կնձնի
արյան մածուցիկություն
դանդաղաշարժություն,
դանդաղկոտություն

Г
Галапаго`сские
острова`
га`нглии
- перифери`ческие
газо`н м.
газообме`н м.
га`лка ж.
галлюцина`ция ж.
гапло`идное ядро`
гапло`идный
набо`р
хромосо`м
(одина`рный)
гаранти`ровать

Գալապագոսյան կղզի
հանգույցներ
- ծայրամասային
սիզամարգ, գազոն
գազափոխանակություն
արջնագռավ, ճայակ
պատրանք,
հալյուցինացիա
հապլոիդ կորիզ
քրոմոսոմների
հապլոիդ հավաքակազմ

երաշխավորել
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гара`нтия ж.
гастроваскуля`рная
по`лость ж.
гаструля`ция ж.
гель м.
гемато-энцефали`ческий
барье`р м.
гематури`я ж.
геморро`й м.
гемоста`з м.
гемофили`я ж.

երաշխիք
ստամոքսաանոթային
խոռոչ
գաստրուլացիա
հել
արյունաուղեղային
պատնեշ
արյունամիզություն
թութք, հեմոռոյ
արյունականգ
արյունածորություն,
հեմոֆիլիա
գեներ
- դոմինանտ
- լետալ
- վերածածկվող

ге`ны
- домина`нтные
- лета`льные
- перекрыва`ющиеся
генети`ческий код м. գենետիկական կոդ
ге`нная
գենային ինժեներիա
инжене`рия ж.
генера`ция ж.
1.սերունդ;
2.գեներացիա,
վերարտադրում
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генети`ческая
изме`нчивость ж.
генети`ческая
комбина`ция ж.
геноти`п м.
генофо`нд м.
гера`нь ж.
ге`рпес м.
ге`теро …
гетерога`мия ж.
гетерозиго`та ж.
гетероморфи`зм м.
гетеротро`фы
гетерофа`гия ж.
гиалопла`зма ж.
ги`бель ж.
ги`бкий
ги`бкость ж.

գենային,
գենետիկական
փոփոխականություն
գենային կոմբինացիա,
համակցություն
գենոտիպ
գենոֆոնդ
խորդենի
հերպես
այլ, ուրիշ (հուն.
հետերոս)
տարազուգավորություն
տարազիգոտ,
հետերոզիգոտ
տարաձևություն
հետերոտրոֆներ
տարասնում
հիալոպլազմա
կորուստ, կործանում,
ոչնչացում
ճկուն, առաձգական
ճկունություն,
առաձգականություն
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гибри`д м.
гибри`дная
моле`кула ж.
ги`дра ж.
гидросфе`ра ж.
гидрофи`льная
голо`вка
- гру`ппа
- оболо`чка
гидрофи`льность

ж.
гидрофо`бная
гру`ппа ж.
гидрофо`бный
хвост м.
гла`дкий
эндоплазмати`ческий
рети`кулум м.
гла`дкий
- ая мускулату`ра ж.
- ая пове`рхность ж.
глазна`я щель ж.

խառնասերունդ, հիբրիդ
հիբրիդային մոլեկուլ
հիդրա
ջրոլորտ
հիդրոֆիլ գլխիկ
- խումբ
- թաղանթ, պատյան
ջրասիրություն,
ջրահակություն
ջրավախ, հիդրոֆոբ
խումբ
ջրավախ, հիդրոֆոբ պոչ
հարթ էնդոպլազմային
ցանց

հարթ
- մկանունք
- մակերևույթ, մակերես
ակնաճեղք
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глазни`ца ж.
глазно`е дно с.
глазно`е я`блоко с.
гликоге`н м.
глико`лиз м.
гли`на ж.
гли`нистый
- ая по`чва ж.
глобуля`рная
структу`ра ж.
гломе`рула ж.
глота`ние с.
глота`тельный
глота`ть
гло`тка ж.
гло`точный
глухо`й
глюко`за ж.
глюкозури`я ж.

ակնակապիճ
ակնահատակ
ակնագունդ,
ակնախնձոր
կենդանական օսլա,
գլիկոգեն
գլիկոլիզ
կավ
կավային, կավոտ
- հող
գնդիկային,
գլոբուլինային
կառուցվածք
կծիկ
կլանում, կլլում
կլելու, կլման
կուլ տալ, կլանել
ըմպան, կլան
կլանային, ըմպանային
խուլ
խաղողաշաքար,
գլյուկոզ
շաքարամիզություն
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гнездо` с.
гнездо`вье с.
гнездострое`ние с.
гной м.
гно`йный
голова`стик м.
головно`й мозг м.
головоно`гие
моллю`ски
го`лод м.
голода`ние с.
голосеменны`е
расте`ния
голосова`я щель ж.
голосовы`е свя`зки
го`лубь м.
гомеоста`з м.
гомогена`т м.

բույն
բնակալման տեղ,
ձագեր հանելու բնատեղ
բույնակառուցում, բույն
շինել
թարախ
թարախային,
թարախոտ
1.մեծագլուխ;
2.շերեփուկ
գլխուղեղ
գլխոտանի
փափկամարմիններ
քաղց
քաղցածություն,
քաղցած մնալ
մերկասերմ բույսեր
ձայնաճեղք
ձայնալարեր
աղավնի
հոմեոստազ
միազանգված,
հոմոգենատ
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гомозиго`тный
гомо`лог м.
гому`нкулус м.

гормонообразова`ние с.
горо`х м.
градие`нт м.
- концетра`ции
грани`ца ж.
гра`нула ж.
грануля`рный
гра`фик м.
графи`т м.
гриб м.
грибко`вое
заболева`ние с.
гроза` ж.
грозово`й разря`д
груди`на ж.

նույնազիգոտային,
հոմոզիգոտ
հոմոլոգ
հոմունկուլուս,
մարդուկ,
առեղծվածային մարդ
հորմոնագոյացում
սիսեռ
գրադիենտ
- խտության
սահման
հատիկ
հատիկավոր
1.գծագիր;
2.գծապատկեր, գրաֆիկ
գրաքար, գրաֆիտ
սունկ
սնկային հիվանդություն
ամպրոպ
ամպրոպային
պարպում
կրծոսկր
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грудь ж.
грудна`я кле`тка ж.
грудна`я по`лость ж.
грунт м.
гру`ппа ж.
группирова`ть
группиро`вка ж.
гру`ша ж.
гры`жа ж.
- па`ховая
грызу`н м.
гу`бка ж.
гу`бчатый
гумано`ид м.
гу`сеница ж.
гусь м.

կուրծք
կրծքավանդակ
կրծքի (կրծքային) խոռոչ
գետին, հող
խումբ
խմբավորել
խմբավորում
տանձ
աղեթափություն,
ճողվածք
- աճուկային, աճուկի
կրծող
սպունգ
սպունգային
հումանոիդ
թրթուր
սագ

Д
давле`ние с.
дальто`н (ма`сса
а`тома водоро`да) м.
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ճնշում
դալտոն (ջրածնի
ատոմի զանգված)

տասներկումատնյա
աղիք
շարժողական
ակտիվություն
շարժիչ կեղև
կրկնակի կապ
երկգոգավոր
- սկավառակ
երկուռուցիկ
երկշունչ, կրկնաշունչ
ձկներ
երկգլխանի մկան
երկշաքիլ,
երկշաքիլավոր
բույսեր
двуо`кись углеро`да ж. ածխածնի երկօքսիդ
երկշերտ
двусло`йная струкկառուցվածք
ту`ра ж.
двуство`рчатая ра`ко- երկփեղկանի խեցի
вина ж.
двуство`рчатый
երկփեղկ փական
кла`пан м.
թեքում, շեղում
девиа`ция ж.
де`вственная пле`ва ж. կուսաթաղանթ
двенадцатипе`рстная
кишка` ж.
дви`гательная
акти`вность ж.
дви`гательная кора` ж.
двойна`я связь ж.
двояково`гнутый
- диск м.
двояковы`пуклый
двоякоды`шащие
ры`бы
двугла`вая мы`шца м.
двудо`льные
расте`ния
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дегенера`ция ж.

այլասեռում,
ապազարգացում
աստիճանական
деграда`ция ж.
անկում,
դեգրադացիա
ամինազրկում
дезамини`рование с.
дезоксирибонуклеи`нов դեզոքսիռիբոնուկլեի
ая кислота` (ДНК) ж. նա թթու (ԴՆԹ)
декорати`вные
զարդաբույսեր,
расте`ния
դեկորատիվ բույսեր
կեղևազրկում,
декортика`ция ж.
կեղևազերծում
деле`ние кле`тки
բջջի բաժանում
դելֆին
дельфи`н м.
ժողովրդագրական
демографи`ческий
պայթյուն
взрыв м.
(դեմոգրաֆիկական
պայթյուն)
ժողովրդագրություն
демогра`фия ж.
ցույց
демонстра`ция ж.
բնափոխում,
денатура`ция ж.
բնափոխություն,
բնազրկում
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денатури`роваться
департа`мент м.
депо` с.
депони`ровать

բնափոխվել
դեպարտամենտ
դեպո, պահեստ
ավանդ դնել, ավանդ
տալ, պահեստավորել
բուն մաշկ
ապասինխրոնացում
դետերմինացում
դետրիտային
էկոհամակարգ
կղազատում, կղում
թերություն, արատ
1.պակասություն;
2.պակասորդ;
3.դեֆիցիտ
ձևափոխություն
ջունգլիներ
տրամագիծ
տիրույթ, դիապազոն
դիաստոլային ճնշում

де`рма ж.
десинхрониза`ция ж.
детермина`ция ж.
детри`тная экосисте`ма ж.
дефека`ция ж.
дефе`кт м.
дефици`т м.

деформа`ция ж.
джу`нгли
диа`метр м.
диапазо`н м.
диастоли`ческое
давле`ние с.
диато`мовые
во`доросли

դիատոմային
ջրիմուռներ
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диафра`гма ж.
диверги`ровать
димети`ловый эфир м.
диморфи`зм м.
диноза`вр м.
динофлагелла`т м.
(гру`ппа проти`стов)
дисахари`ды
дисбази`я ж.
диск м.
дискови`дный
дискре`тная едини`ца ж.
дисфа`гия ж.
диста`льный
диста`нтный
диффузи`ровать
диффу`зия ж.
доброка`чественная
о`пухоль ж.
добы`ча ж.

ստոծանի
տարամիտել
դիմեթիլային սպիրտ
երկձևություն
դինոզավր
դինոֆլագելատ
(միաբջիջ ջրիմուռի
տեսակ)
երկշաքարներ
քայլվացքի
խանգարում
սկավառակ
սկավառակաձև
դիսկրետային
միավոր
կլլման խանգարում
հեռադիր
հեռազգաց,
տարածական
դիֆուզել
դիֆուզիա
բարորակ ուռուցք
որս
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дождево`й червь м.
долгопя`т м.
д`оли полуша`рия
мо`зга:
- висо`чная
- заты`лочная
- ло`бная
- скры`тая
- теменна`я
до`ля ж.
долото` с.
домина`нта ж.

անձրևորդ
երկարակրունկ
գլխուղեղի
կիսագնդերի բլթեր
- քունքային
- ծոծրակային
- ճակատային
- գաղտնի
- գագաթային
բաժին, մաս, բիլթ
հորատադուր, դուր
գերիշխող
հատկանիշ,
դոմինանտ
գերիշխող,
դոմինանտային
դոնոր
հետին արմատիկներ

домина`нтный
до`нор м.
дорса`льные
корешки`
доста`вка ж.
доче`рняя кле`тка ж.
- ий органи`зм м.
древеси`на ж.

առաքում
դուստր բջիջ
- օրգանիզմ
1. բնափայտ;
2. փայտանյութ,
փայտեղեն, փայտ
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древе`сный спирт м.
- ое образова`ние

փայտեսպիրտ
- փայտե
գոյացություն
գեների տեղաշարժ
- մայրցամաքների
տեղաշարժ
1. տրոհում, ձվի
տրոհում; 2.
բաժանվելով
բազմանալ
խմորասնկեր,
խմորիչներ, դրոժներ
կեռնեխ
դրոզոֆիլ
թառամություն,
խամրություն,
թոշնածություն
թառամած, թոշնած,
թույլ
կաղնի
աղեղ
- ռեֆլեքսային
կրկնապատկվել

дрейф ге`нов м.
- контине`нтов
дробле`ние с.

дро`жжи
дрозд м.
дрозофи`ла ж.
дря`блость ж.

дря`блый
дуб м.
дуга` ж.
- рефлекто`рная
дуплици`роваться
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дупло` с.
дыха`тельные
пове`рхности
дыха`ние с.
- иску`сственное
- ко`жное
- лёгочное
- тка`невое

ծառի փչակ
շնչառական
մակերեսներ
շնչառություն
- արհեսատական
- մաշկային
- թոքային
- հյուսվածքային

Е
единоро`г м.
е`дкий натр м.
- ая жи`дкость ж.
ежеви`ка ж.
ель ж.
ёмкий
ёмкость ж.
- среды`
ено`т м.
есте`ственная
среда` ж.

միաժանի, նարվալ,
միաեղջյուր
կծու նատրիում
- հեղուկ
մոշ, մոշենի
եղևնի
տարողունակ
տարողություն
- միջավայրի
ջրարջ
բնական միջավայր
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есте`ственные
нау`ки
есте`ственный
отбо`р м.
естествозна`ние с.
естествоиспыта`тель м.

բնական գիտություններ
բնական ընտրություն
բնագիտություն
բնախույզ, բնագետ

Ж
жа`ба ж.
жа`берная кры`шка ж.
- ая щель ж.
жа`бры
жа`воронок м.
жа`жда ж.
жа`лить
жа`ло с.
жва`чные
жгу`тик м.
жгу`тиковые
жева`тельный

դոդոշ
խռիկային կափարիչ
- ճեղք
խռիկներ
արտույտ
ծարավ, ծարավություն
խայթել
խայթոց, խայթիչ
որոճողներ
մտրակ, շոշափուկ
մտրակավորներ
ծամող
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- ые движе`ния
- ый желу`док м.
- ая мы`шца ж.
железа` ж.
- миндалеви`дная
- щитови`дная
же`лезы
вну`тренней
секре`ции
желе`зо с.
жёлтый
- ое пятно` с.
- ое те`ло с.
желто`к м.
желто`чный мешо`к м.
желту`ха ж.
желу`док м.
желу`дочек м.
- мозгово`й
- толстосте`нный
желу`дочнокише`чная

- շարժումներ
- ստամոքս
- մկան
գեղձ
- նշագեղձ
- վահանագեղձ
ներզատիչ գեղձեր

երկաթ
դեղին
- բիծ
- մարմին
դեղնուց
դեղնուցային պարկ
դեղնախտ
ստամոքս
փոքր ստամոքս, փորոք
- ուղեղի փորոք
- հաստապատ,
հաստակող
աղեստամոքսային
համակարգ,
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систе`ма ж.

աղեստամոքսային ուղի
ստամոքսաղիքային
համակարգ
желу`дочно-киստամոքսաղիքային
ше`чный тракт м. ուղի
жёлчная кислота` ж. լեղաթթու
жёлчный ка`мень м. լեղաքար
жёлчный пузы`рь м. լեղապարկ
жёлчные прото`ки լեղածորաններ
жёлчные пути`
լեղուղիներ
желчь ж.
լեղի
քուռակ, մտրուկ
жеребёнок м.
жёсткий
կարծր, կոշտ, պինդ
жёсткость ж.
կարծրություն,
կոշտություն,
պնդություն
жже`ние с.
այրում, այրոց,
խանձում, դաղոց
живородя`щие
կենդանածին
живо`т м.
փոր, որովայն
живо`тные
կենդանիներ
- гомойоте`рмные
- հոմոյոթերմ –
կայունաջերմ
- пойкилоте`рмные - պոյկիլոթերմ 49

жи`дкостный
жи`дкость ж.
жи`зненный
- о`пыт м.
жи`ла ж.
жиры`
жира`ф м.
жи`рные кисло`ты
- насы`щенные
- ненасы`щенные
жирово`е отложе`ние с.
- ая ткань ж.
жирораствори`мые
витами`ны
жи`то с.

жук м.
жура`вль м.

փոփոխաջերմ
հեղուկային
հեղուկ
կենսական
- կենսափորձ
ջիլ, ջիղ
ճարպեր
ընձուղտ
ճարպաթթուներ
- հագեցած
- չհագեցած
ճարպային նստվածք,
նստվածքաշերտ
- հյուսվածք
ճարպալույծ
վիտամիններ
1. հացահատիկ, հաց;
2. рожь (աշորա); 3.
ячмень (գարի)
բզեզ
կռունկ
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З
за`болонь ж.

за`вязь ж.
за`ворот кишо`к
зага`р м.
загла`тывать
загрязне`ние с.
загрязни`тель м.
загрязня`ть
загусте`ть
загусти`тель м.
задержа`ть
- дыха`ние с.
за`дний рог м.
заика`ние с.
зака`ливание с.
заклева`ть
закономе`рность ж.

ենթակեղևաշերտ
(բնափայտի մատղաշ
շերտը)
սերմնարան
աղիների ոլորում,
շրջում, աղեոլորում
արևայրուկ,
արևառություն
կուլ տալ, կլանել, կլլել
կեղտոտում, աղտոտում
աղտոտիչ
աղտոտել, կեղտոտել
թանձրանալ
թանձրացիչ, թանձրիչ
պահել
- շնչառությունը
հետին եղջյուր
կակազում
կոփում
կտցահարել
օրինաչափություն
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заливно`й луг м.
замаскиро`ванный
замаскирова`ть
замени`мость ж.
замени`мые
аминокисло`ты
замерза`ние с.
замеща`ть
замора`живание с.
замыка`ть
замыка`ющие
кле`тки
за`пад м.
за`падный
запа`с м.
запаса`ть
запаса`ющий о`рган м.
за`пах м.
запечатле`ние с.

ողողովի մարգագետին
1.քողարկված;
2.դիմակավորված
1.քողարկել, ծածկել;
2.դիմակավորել
փոխարինելություն
փոխարինելի
ամինաթթուներ
սառչում
փոխարինել
սառեցում
եզրափակել,
շրջափակել
եզրափակող բջիջներ
արևմուտք
արևմտյան
պաշար
պաշար անել, կուտակել
պահեստավորող,
պաշարող օրգան
հոտ
1.դրոշմում;
2.տպավորում
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запечатле`ть
заплесневе`ть
запо`р м.
запрограмми`ровать
запя`стье с.
зараже`ние кро`ви с.
заро`дыш м.
заро`дышевые
кле`тки
- ый листо`к м.
заря`д м.
- отрица`тельный
- положи`тельный
заря`женная гру`ппа ж.
- ая части`ца ж.
- ый ион м.
заса`сывание с.
заса`сывать
засу`шливость ж.
засу`шливый
за`суха ж.
засухоусто`йчивый

1.դրոշմել; 2.տպավորել
բորբոսնել
փորկապություն
ծրագրավորել
դաստակ
արյան վարակում
սաղմ, էմբրիոն
սաղմնային բջիջներ
1.տերևիկ; 2.թերթիկ
լիցք
- բացասական
- դրական
լիցքավորված խումբ
- մասնիկ
- իոն
ներծծում
ներծծել
երաշտահարություն
չորային, երաշտային
երաշտ, չորայնություն
երաշտադիմացկուն,
երաշտակայուն
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затаи`ться
затене`ние с.
заты`лочная
до`ля ж.
захва`т м.

թաքնվել, պահ մտնել
ստվերապատում
ծոծրակային բիլթ

зев м.
- ма`тки

բռնագրավում, խլում,
զավթում
սաղմնավորում
սաղմնային,
սկզբնական օրգան
պաշտպանական
համակարգ
աստղաձև բջիջներ
օղակ
- մոնոմերային
ձայն, հնչյուն
1.ձայնային, ձայնի;
2.հնչյունային, հնչյուն
բուկ, բկերախ
- արգանդի

земледе`лие с.
земледе`льческий
- ая общи`на ж.
землепа`шец м.

հողագործություն
հողագործական
- համայնք
հողագործ

зача`тие с.
зача`точный о`рган м.
защи`тная систе`ма ж.
звёздчатые кле`тки
звено` с.
- мономе`рное
звук м.
звуково`й
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землеро`йка ж.
земново`дные
зерно` с.
зерновы`е
культу`ры
зёрнышко с.
злак м.
зла`ки
- хле`бные

злока`чественный
- ая боле`знь ж.
- ая о`пухоль ж.
- ый рост м.
змееви`дный
змея` ж.
зоб м.
зо`на ж.
зо`ны
- ассоциати`вные
- дви`гательномото`рные

սրընչակ, նրբաքիթ մուկ
երկկենցաղներ
հատիկ, սերմ
հացահատիկային
մշակաբույսեր
հատիկ, սերմ
խոտ, խոտաբույս
հացահատիկային
բույսեր
- հացազգիներ,
հացաբույսեր
չարորակ
- հիվանդություն
- ուռուցք
- աճ
օձանման, օձաձև
օձ
կտնառք, խպիպ
գոտի, զոնա;
երկրաշերտ
գոտիներ
- կապակցական
- շարժիչ
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- чувстви`тельносенсо`рные
зрачо`к м.
зре`лость ж.
- половая

- զգայական

բիբ
հասունություն
- սեռական;
սեռահասունություն
зре`лый
հասուն, հասունացած
տեսողություն
зре`ние с.
зри`тельный нерв м. տեսողական նյարդ
- ая па`мять ж.
- հիշողություն
- ый реце`птор м.
- ընկալիչ
- ый центр м.
- կենտրոն

И
и`ва ж.
иглови`дные
ли`стья
иглоко`жие
идентифика`ция ж.
иденти`чность ж.

ուռի, ուռենի
փշաձև, փշակերպ,
ասեղնաձև տերևներ
փշամորթներ
նույնականացում,
նույնացում
նույնականություն,
նույնություն
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иденти`чный
иера`рхия ж.
- домини`рования
избира`тельная проница`емость ж.
избира`тельность ж.
избы`ток м.
избы`точность ж.
избы`точный вес м.
изверга`ть
изверга`ться
изверже`ние с.
извёстка ж.
известко`вый
известня`к м.
и`звесть ж.
изви`лина ж.
изви`лины мо`зга
изви`листый

նույնական
հիերարխիա,
ստորակարգություն
- գերիշխման
ընտրողական
թափանցելիություն
ընտրողականություն
1.ավելցուկ;
2.առատություն
ավելցուկություն
ավելցուկային կշիռ,
քաշ
ժայթքել, դուրս նետել
ժայթքվել, դուրս
նետվել
ժայթքում
կիր, կրաշաղախ
կրի, կրային
կրաքար
կիր
գալար
ուղեղի գալարներ
գալարուն, ոլորուն
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извлека`ть
извраще`ние с.

изгна`ние с.
- жёлчи
- ка`ла
изжо`га ж.
изли`шек м.
излуче`ние с.
- радиоакти`вное
изме`нчивость ж.
- генети`ческая
измере`ние с.
- кровяно`го
давле`ния
- мы`шечной си`лы
изоби`лие с.
изображе`ние с.
изоли`ровать
изоля`ция ж.
икра` ж.

դուրս հանել, հանել
խեղաթյուրում,
այլասերում,
աղավաղում
արտահանում
- լեղու
- կղանքի
այրոց
ավելցուկ
ճառագայթում
- ռադիոակտիվ
փոփոխականություն
- գենետիկական
չափում
- արյան ճնշման
- մկանային ուժի
առատություն
պատկերում
մեկուսացնել
մեկուսացում
ձվաբջիջ, ձկնկիթ,
ձուղպ, խավիար
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икри`нка ж.

խավիարի հատիկ,
ձկնկիթի հատիկ,
ձուղպահատիկ
տիղմ
ил м.
и`листый
տղմային
թեղի
ильм м.
ներպատվաստուկ
импланта`нт м.
ներպատվաստում,
импланта`ция ж.
պատվաստում
импланти`ровать
ներպատվաստել
импланти`роваться
ներպատվաստվել
ներմուծում
и`мпорт м.
импорти`ровать
ներմուծել
импорти`роваться
ներմուծվել
անընկալացում,
иммуниза`ция ж.
իմունացում
իմունիտետ
иммуните`т м.
- пасси`вный
- պասիվ
իմուն, իմունային
имму`нная сисհամակարգ
те`ма ж.
- ый отве`т м.
- պատասխան
иммунодепреса`нт м. իմունաճնշող
иммунологи`ческая իմունաբանական
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- акти`вность ж.
- па`мять ж.
иммунологи`ческий
дефици`т
(СПИД) м.
и`мпульс м.
ин - …
инактива`ция ж.
инактиви`роваться
инвагина`ция ж.
инва`зия ж.

инволю`ция ж.
ингиби`тор м.
ингредие`нт м.
индиви`д м.
инду`кция ж.
индуци`роваться

- ակտիվություն
- հիշողություն
իմունաբանական
դեֆիցիտ (ՁԻԱՀ)
ազդակ, իմպուլս
մեջ, ներքին
ինակտիվացում,
ապաակտիվացում
ինակտիվանալ,
ապաակտիվանալ
ինվագինացում,
ներագուցում
ներխուժում,
ներթափանցում,
ինվազիա
հետաճում
արգելակիչ
բաղադրամաս,
բաղադրիչ
անհատ, առանձնյակ
մակածում, ինդուկցիա
մակածել
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иниции`ровать
инкрето`рный
иноро`дное те`ло с.
- ая части`ца ж.
инспирато`рный
инсти`нкт м.
инстинкти`вный
инструме`нт м.
интегра`льный
бело`к
м.(вну`тренний,
мембра`нный)
интегра`ция ж.
интеллектуа`льный
интоксика`ция ж.
инфанти`льный
инфантили`зм м.
инфици`ровать
инфици`рующий
информа`ция ж.

հարուցել
ներզատական
օտար մարմին
- մասնիկ
ներշնչական
բնազդ
բնազդական,
բնազդային
գործիք
ինտեգրալ սպիտակուց
(ներքին, թաղանթային)

ինտեգրացում
բանական, մտավոր
թունավորում
մանկամիտ, տհաս
մանկամտություն,
տհասություն
վարակել
վարակող
տեղեկատվություն,
տեղեկություն,
ինֆորմացիա
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информи`ровать
инъе`кция ж.
и`рис (расте`ние) м.
и`рисовый
иррада`ция ж.
искаже`ние с.
ископа`емое
живо`тное с.
ископа`емые
мо`неры
- па`поротники
- пре`дки челове`ка
- трилоби`ты
искорене`ние с.

испаре`ние с.
испаря`ться
иссле`дование с.
иссле`довать
исто`чник м.
- горя`чий

տեղեկացնել, հաղորդել
ներարկում
հիրիկ (ծաղիկ)
հիրիկային
ճառագայթում
աղավաղում
բրածո կենդանի
հանածոներ
- պտերներ
- մարդու նախնիները
- տրիլոբիտներ
արմատախիլ անելը,
բնաջնջել,
արմատապես
վերացնել
գոլորշիացում
գոլորշիանալ
հետազոտում
հետազոտել
աղբյուր
- տաք, ջերմուկ
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истоще`ние с.
исхо`д ж.

հյուծում, սպառում
ելք, վախճան

К
каба`н м.
ка`дмий м.
ка`ктус м.
ка`лий м.
калори`йность ж.
кало`рия ж.
кальма`р м.
ка`льций м.
- хло`ристый
ка`мера ж.
камы`ш м.
кана`ва ж.
кана`л м.
кана`лец м.
- диста`льный
- изви`тый
- проксима`льный

վարազ
կադմիում
կակտուս
կալիում
կալորիականություն
կալորիա
կաղամար
կալցիում
- քլորական
խցիկ (խուց)
եղեգ
առու, ջրանցք, ջրհորդան
ջրանցք, խողովակ,
անցուղի
խողովակ
- հեռադիր
- ոլորուն
- մոտադիր
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ка`нцер м.
канцероге`н м.

капилля`рность ж.
капилля`р м.
ка`пля ж.
ка`псула ж.
кара`сь м.
карбокси`льная
гру`ппа ж.
ка`рлик м.
ка`рликовость ж.
ка`рликовый
ка`рп м.
ка`рповые
карти`рование с.
кастра`т м.
кастра`ция ж.
ката`лиз м.
катализа`тор м.
кауда`льный

քաղցկեղ
քաղցկեղածին,
ուռուցքածին,
կանցերոգեն
մազականություն
մազանոթ
կաթիլ
դեղապատիճ, պատիճ
ծածան (ձուկ)
կարբօքսիլ խումբ
թզուկ, գաճաճ
թզուկություն,
գաճաճություն
թզուկային
գետածածան, ծածան
ծածանազգիներ
քարտեզավորում
ամորձատ
ամորձատում
կատալիզ
կատալիզատոր
պոչային
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кахекси`я ж.
ка`чество с.
ка`шель м.
кислоро`д м.
кислота`
нуклеи`новая ж.
кисло`тность ж.
- по`чвы
кис`лый
- ая по`чва ж.
- ая реа`кция ж.
киста` ж.
кисто`зный
кит м.
китообра`зные
кише`чная
абсо`рбция ж.
кише`чник м.
- то`нкий
кишечнополостны`е
кише`чный тракт м.
кишка` ж.

գերհյուծվածություն
որակ
հազ
թթվածին
նուկլեինաթթու
թթվայնություն
- հողի
թթու
- հող
- ռեակցիա
բուշտ, պարկ
բշտային, պարկային
կետ
կետանմաններ
աղիքային ներծծում,
աբսորբցիա
աղիներ
- բարակ
աղեխորշավորներ
աղիքային ուղի
աղիք
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кла`дка ж.
- яи`ц
кла`пан м.
кла`стер м.
кле`вер м.
кле`й м.
кле`йкий
клён м.
кле`тка ж.
кле`тки-ки`ллеры
кле`тки мише`ни
кле`точный
- ая аутофа`гия ж.
- ое деле`ние с.
- ый отве`т м.
- ая патоло`гия ж.
-ая сте`нка ж.
клетча`тка ж.
клешня` ж.
клещ м.
клещеви`на ж.

ածելը
- ձու ածելը
փական
կլաստեր
երեքնուկ, առվույտ
սոսինձ
կպչուն, մածուցիկ,
դյուրամած
թխկի
բջիջ
սպանիչ բջիջներ
թիրախ բջիջներ
բջջային
- ինքնամարսում
- բաժանում
- պատասխան
- ախտաբանություն
- բջջապատ
բջջանյութ,
թաղանթանյութ, ցելյուլոզ
չանչ
տիզ, շնաճանճ
գենագերչակ, տզկանեփ
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кли`мат м.
климати`ческий
фа`ктор м.
кли`тор м.
клон м.
клу`бень м.
ключи`ца ж.
клубо`к м.
клубо`чек
по`чечного
те`льца м.
клык м.
клюв м.
- рогово`й
коа`ла ж.
коге`зия ж.
ко`готь м.
код м.
коди`ровать
коди`рующий
ко`довое сло`во с.

կլիմա
կլիմայական գործոն
ծլիկ, համք
կլոն, նույնասերունդ
պալար, կոճղեզ,
գնդարմատ
անրակ
կծիկ, թնջուկ
երիկամային մարմնիկի
կծիկ
ժանիք
կտուց
- եղջյուրյա
կոալ (պարկավոր արջ)
կպում, սերտաճում
եղունգ, ճանկ
կոդ, ազդանշան,
գաղտնագիր
կոդավորել
կոդավորող
կոդային բառ
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кодомина`нтный
ген м.
кодо`н м.

կոդոմինանտային գեն

կոդոն, եռապլետ,
տրիպլետ
կաշի, մաշկ
ко`жа ж.
кожно-мы`шечный մաշկմկանային պարկ
мешо`к м.
ко`жный аналиմաշկային վերլուծիչ
за`тор м.
кожура` ж.
կեղև, կճեպ, կլեպ
բոժոժ
ко`кон м.
փորձանոթ, անոթ
ко`лба ж.
սրվակիկ
ко`лбочка ж.
տատանում
колеба`ние с.
- температу`ры
- ջերմաստիճանի
коле`нчатые тела` ծնկաձև մարմիններ
կոլիբրի (կրետի չափ
коли`бри м.
թռչուն)
քանակություն,
коли`чество с.
պարունակություն
колониа`льный
գաղութային
գաղութ
коло`ния ж.
գունաչափ
колори`метр м.
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колориме`трия ж.
ко`лос м.
колпа`к м.

колпачо`к м.
кольцево`й
- ая мы`шца ж.
- ая структу`ра ж.
кольцо` с.
ко`льчатые че`рви
ко`люшка ж.
кома`нда ж.
комбина`ция ж.

- моле`кул
коммуника`тор м.
компартме`нт м.
(простра`нство)
компенсато`рный
- ая па`уза ж.

գունաչափություն
հասկ
1.սրածայր թասակ;
2.կափարիչ, խութ,
ծածկոց
1.թասակիկ; 2.ծածկոցիկ
օղակավոր, օղակաձև
- մկան
- կառուցվածք
օղ, օղակ
օղակավոր որդեր
փշաձկնիկ
1.հրաման; 2.խումբ
համակցություն,
զուգակցում,
կոմբինացիա
- մոլեկուլների
հաղորդող, հաղորդիչ
մաս, հատված
(տարածություն)
փոխհատուցողական
- դադար
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- ое приспособле`ние с.
компенси`ровать

- հարմարում

1.փոխհատուցել;
2.հավասարակշռել,
համակշռել
ко`мплекс м.
կոմպլեքս, համալիր,
ամբողջություն
комплемента`рный փոխլրացնող
- фотоси`нтез м.
- ֆոտոսինթեզ
- բնույթ
- хара`ктер м.
компоне`нт м.
բաղադրամաս
զուգամետ, համամետ
конверге`нная
(конверге`нтная) էվոլյուցիա
эволю`ция ж.
конверге`нция ж.
համամիտում,
զուգամիտում
конву`льсия ж.
ջղաձգում, ցնցում,
ջղաձգություն
конденса`ция ж.
1.կոնդեսացում,
խտացում; 2.հեղուկացում
конденси`рующая կոնդեսացնող վակուոլ
вакуо`ль ж.
ко`ндор м.
պասկուճ, կորճ, անգղ
коне`чность ж.
վերջույթ
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коне`чный
- проду`кт м.
- путь м.
конкуре`нция ж.
конта`кт м.

контакти`ровать
конта`ктные
ли`нзы
контине`нт м.
континента`льный м.
консисте`нция ж.

консуме`нт м.
контракту`ра ж.
контралатера`льн
ые рефле`ксы

վերջնական
- արդյունք, արգասիք
- ուղի
մրցակցություն
1.կոնտակտ,շփում;
2.հպում, միացում;
3.կապ, շոշափման կետ
շփվել, հպվել
կոնտակտային,
հպումային ոսպնյակներ
(տեսապակի)
մայրցամաք,
աշխարհամաս
մայրցամաքային,
ցամաքային, չորային
1.կոնսիստենցիա,
կազմություն;
2.խտություն
կոնսումենտ
(հետերոտրոֆ օրգանիզմ)
կծկանք
հակակողմյան
ռեֆլեքսներ
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контра`ст м.
- вкусово`й
- светово`й
- температу`рный
контрасти`рующи
й при`знак м.
контро`льный

հակադրություն
- համային
- լուսային
- ջերմային
հակադրող հատկանիշ

1.վերահսկողական,
հսկիչ; 2.ստուգիչ,
ստուգող, կոնտրոլ
- экспериме`нт м.
- փորձ
конформа`ция ж.
կոնֆորմացիա,
տարածական
կառուցվածք
копи`рование с.
պատճենահանում
копи`ровать
պատճենահանել
ко`пия ж.
պատճեն
копуля`ция ж.
զուգավորում
кора` ж.
կեղև
кора`лл м.
բուստ, մարջան
кора`лловый
բուստապոլիպ,
поли`п м.
մարջանապոլիպ
кора`лловый риф м. բուստախութ
корена`стый
1.հաստարմատ;
2.պնդակազմ, ամրակազմ
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коренны`е зу`бы
ко`рень м.
- луковицеобра`зный
- мочкова`тый
- перви`чный
- стержнево`й
кори`чневый
корое`д м.
корона`рные
сосу`ды
коррели`ровать
корреля`ция ж.

սեղանատամներ
արմատ
- կոճղեզանման

- մազարմատային
- առաջնային
- առանցքային
դարչնագույն
կեղևակեր
սրտասնույց, պսակաձև
անոթներ
համահարաբերակցել
համահարաբերակցությո
ւն, կորելյացիա
кортикализа`ция ж. կեղևայնացում
կարմրուկ
корь ж.
ко`стная ткань ж.
ոսկրային հյուսվածք
ко`стное
ոսկրանյութ
вещество` с.
ко`стный мозг м.
ոսկրուղեղ, ոսկրածուծ
ко`стные ры`бы
ոսկրային ձկներ
ко`сточки
լսողական ոսկրիկներ
слуховы`е
кость ж.
1.ոսկոր; 2.փուշ
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- висо`чная
- заты`лочная
- клинови`дная
- ло`бная
- теменна`я
кофа`ктор м.
коферме`нт м.
коша`чьи
коэффицие`нт м.
- дыха`тельный
- очище`ния
- раствори`мости
- утилиза`ции
кислоро`да
краси`тель м.
- нейтра`льный
красну`ха ж.
кра`сный прили`в
м. (сигна`л
трево`ги)
кра`тер м.
кратероподо`бный
крахма`л м.

- քունքային
- ծոծրակային
- սեպաձև
- ճակատային
- գագաթային
կոֆակտոր
կոֆերմենտ
կատվազգիներ
գործակից
- շնչական, շնչառական
- մաքրման
- լուծելիության
- օգտագործման
թթվածնի
ներկանյութ, ներկ
- չեզոք
կարմրախտ
կարմիր հորդացում
(հորդում)
խառնարան
խառնարանանման
օսլա
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кремнезё`м м.
кре`мний м.
крестцо`вая кость ж.
крива`я ж.
- диссоциа`ции
кривизна` ж.
криста`лл м.
кристаллиза`ция ж.
кристалли`ческий
кровенаполне`ние с.
кровено`сный
- ое ру`сло с.
- ая систе`ма ж.
- ый сосу`д м.
кроветворе`ние с.
кровоизлия`ние с.
кровообраще`ние с.
кровопоте`ря ж.
кровосмеше`ние с.
кровоснабже`ние с.

կայծքարահող,
սիլիկահող
կրեմնիում, սիլիցիում
սրբոսկր
կորագիծ
- փեղեկման
1.ծռվածություն;
2.թեքվածություն
բյուրեղ
բյուրեղացում
բյուրեղային
արյունալցում
արյունատար
- հուն
- համակարգ
- անոթ
արյունաստեղծում
արյունազեղում
արյան շրջանառություն
արյունակորուստ
արյունապղծություն, սեռական խառնակություն
արյունամատակարարում
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кровотече`ние с.
кровото`к м.
кровь ж.
кровяно`е давле`ние с.
крокоди`л м.
кро`на де`рева ж.
кроссинго`вер м.
(обме`н
фрагме`нтами
ДНК,
хромосо`мами)
крот м.
круг
кровообраще`ни
я м.
кру`глые че`рви
кругооборо`т м.
- кро`ви
- ли`мфы
крыло` с.
кры`са ж.
- водяна`я
кузне`чик м.

արյունահոսություն
արյունահոսք
արյուն
արյան ճնշում
կոկորդիլոս
ծառի պսակ
կրոսինգովեր,
խաչաձևություն

խլուրդ
արյան շրջանառության
շրջան
կլոր որդեր
շրջապտույտ
- արյան
- ավշի
թև
առնետ
- ջրի շիկամուկ
ծղրիդ
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кукуру`за ж.
куку`шка ж.
- желтоклю`вая
культу`ра ж.

культу`ра ж.
- кле`ток
- тка`ни
культу`рные
расте`ния
кури`ная слепота`
куст м.
куста`рник м.
кустови`дный
кути`кула ж.

եգիպտացորեն, սիմինդր
կկու
- դեղնակտուց
մշակույթ, կուլտուրա
(լաբորատոր պայմաններում աճեցված մանրէներ)
կուլտուրա
- բջիջների
- հյուսվածքի
մշակովի բույսեր
հավկուրություն
թուփ
թուփ, թփուտ
թփաձև
կուտիկուլա

Л
ла`ва ж.
лакта`ция ж.
лакто`за ж.

լավա, հրահեղուկ
կաթնատվություն,
կաթնարտադրություն
կաթնաշաքար
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ландша`фт м.
ласт м.
ластоно`гие
ла`сточка ж.
лате`нтность ж.
лате`нтный
- ый ви`рус м.
- ая ста`дия ж.
лёгкие
лёгочное
дыха`ние с.
лёд м.
ледни`к м.
ледяно`й торо`с м.
лека`рственные
расте`ния
лека`рство с.
лему`р м.
лён м.
- долгуне`ц м.

բնատեսարան,
բնապատկեր, բնանկար
լաստ, մաշկաթաթ
մաշկոտանիներ
ծիծեռնակ
թաքնվածություն
թաքուն, թաքնված,
գաղտնի
- վիրուս
- փուլ
թոքեր
թոքային շնչառություն
սառույց
սառցադաշտ
սառցաբեկոր,
սառցաժայռ
դեղաբույսեր
դեղ, դեղամիջոց
լեմուր, կիսակապիկ
վուշ, կտավատ
- երկարաթել վուշ
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ле`нточные
че`рви
лепесто`к м.
лес м.
леса`
- листопа`дные
- се`верные
хво`йные
- тропи`ческие
дождевы`е
лета`льный ген м.
лету`чая мышь ж.
лету`чие
вещества`
лету`чий компоне`нт м.
ли`вень м.
ли`вневый дождь м.
лига`нд м.

ժապավենաձև որդեր
պսակաթերթ, թերթիկ,
ծաղկաթերթիկ
անտառ
անտառներ
- տերևաթափ
- հյուսիսային փշատերև
- արևադարձային
անձրևային
մահացու, մահաբեր գեն,
լետալ գեն
չղջիկ
ցնդող նյութեր
ցնդող, գոլորշիացող
բաղադրամաս
տեղատարափ անձրև,
տարափ
հորդ անձրև,
տեղատարափ անձրև
լիգանդ

(связывание)
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лизосо`ма ж.
лизосома`льный
лиле`йные
ли`лия ж.
лими`т м.
лимити`рующий
фа`ктор м.
лимо`нная
кислота` ж.
ли`мфа ж.
лимфати`ческий
у`зел м.
лимфо`идная
бля`шка ж.
лине`йные
моле`кулы
липи`ды
липофусци`н м.
(пигме`нт
старе`ния)
лиса` ж.
лист м.
листопа`дный
лес м.

լիզոսոմ
լիզոսոմային
շուշանազգիներ
շուշան
սահման, լիմիտ
սահմանափակողող,
սահման որոշող գործոն
լիմոնաթթու,
կիտրոնաթթու
ավիշ
ավշային հանգույց
ավշանման հաստուկ,
թիթեղիկ
գծավոր, գծաձև
մոլեկուլներ
լիպիդներ
լիպոֆուսցին
(ծերացման գունանյութ)
աղվես
տերև
տերևաթափի անտառ
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личи`нка ж.
лиша`йник м.
лобо`к м.
лове`ц м.
ло`вчие ли`стья
лоза` ж.
локализа`ция ж.
локализова`ть
локализова`ться
лока`льный
- ая среда` ж.
ло`пасть ж.
лосо`сь м.
лось м.
лук м.
лу`ковица ж.
лу`ковка ж.

թրթուր
քարաքոս
ցայլք
որսկան, որսորդ
որսկան տերևներ, բռնող
տերևներ
1.վազ; 2.ճյուղ, շիվ
տեղայնացում,
տեղակայում
մեկուսացնել,
տեղափակել
մեկուսանալ,
տեղափակվել
տեղային, տեղական
- շրջապատ
թիակ, թիաբերան, թաթ
սաղմոն
որմզդեղն, իշայծյամ
սոխ
1.սոխուկ; 2.կոճղեզ,
գնդարմատ
1.սոխի (սխտորի) գլուխ;
2.կոճղեզիկ,
գնդարմատիկ
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луна`тик м.
лу`нный цикл м.

լուսնոտ
լուսնի, լուսնային փուլ,
ցիկլ
ճաճանչաարմնկային
лучелоктево`й
հոդ
суста`в м.
առյուծաբերան (երախ)
льви`ный зев м.
люминесце`нция ж. լյումինեսցենցիա, սառը
լուսարձակում
люминесци`ровать լուսարձակել
առվույտ
люце`рна ж.

М
магни`т м.
магни`тное по`ле с.
мазо`к м.
- кро`ви
малёк м.
мальто`за ж. (соло`довый са`хар)
маляри`я ж.
масляни`стый

մագնիս, մագնիսաքար
մագնիսական դաշտ
քսուք
- արյան
նորելուկ, ձկնիկ,
մանրաձկնիկ
ածիկաշաքար
(կասկաշաքար)
մալարիա
յուղոտ, ճարպոտ
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- ая плёнка ж.
матери`к м.
материко`вый
- ый масси`в м.
- ая о`тмель ж.
- ая популя`ция ж.
ма`тка ж.
ма`тка пчели`ная ж.
ма`трица ж.
ма`тричная РНК
медиа`тор м.
ме`дный
- ая руда` ж.
медь ж.
межкле`точный
- ое простра`нство с.
межрёберный
- ая мы`шца ж.

- թաղանթ, փառ,
բարակ շերտ
մայր ցամաք
մայրցամաքային
- զանգված
- առափնյա
ծանծաղուտ
- պոպուլյացիա
արգանդ
մեղվամայր, մայր մեղու
(փեթակի թագուհի)
մատրիցա
մատրիցային ՌՆԹ
միջնորդանյութ,
մեդիատոր
պղնձե
- պղնձաքար,
հանքաքար
պղինձ
միջբջիջային,
միջբջջային
- տարածություն
միջկողային
- մկան
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межтка`невая
жи`дкость ж.
мезенхи`ма ж.

мезоде`рма ж.
мел м.
мелово`й пери`од м.
мембра`на ж.
мембра`нный
- ый бело`к м.
- ый мешо`чек м.
- ый потенциа`л м.
ме`нделевский зако`н незави`симого распределе`ния м.
ме`нделевский
зако`н
расщепле`ния м.

միջհյուսվածքային
հեղուկ
մեզենքիմա (սաղմնային շարակցական
հյուսվածք)
մեզոդերմա, միջին
ծլաշերտ
կավիճ
կավճային դարաշրջան
մեմբրան, թաղանթ
մեմբրանային,
թաղանթային
- սպիտակուց
- փոքրիկ տոպրակ,
քսակ
- պոտենցիալ
Մենդելի գեների
անկախ բաշխման
օրենք
Մենդելի
հատկանիշների
ճեղքավորման
օրենք
84

менструа`льные
выделе`ния
менструа`льный
цикл м.
менструа`ция ж.
меристе`ма ж.
- апика`льная
- интеркаля`рная
- па`зушная
мёртвое простра`нство с.
- анатоми`ческое
- физиологи`ческое
мерца`ние с.
мерца`тельная
аритми`я ж.
мерца`тельный
эпите`лий м.
мерца`ть
ме`ссинжер м.

դաշտանային
արտադրություն
դաշտանային ցիկլ
դաշտան
մերիստեմ, գոյացնող
հյուսվածք
- գագաթային
- ներդիր աճող
- տերևանութի
մեռյալ տարածություն
- անատոմիական
- ֆիզիոլոգիական
առկայծում
շողացող
անռիթմություն
թարթիչավոր էպիթել
1.առկայծել; 2.թարթել,
թրթռալ
փոխադրիչ

(гормон)
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местообита`ние с.
метаболи`зм м.
метаболи`ческие
пути`
метаме`р м.
метаморфо`з(а)
метаста`за ж.
метастази`ровать
ме`тка ж.
ме`ченый а`том м.
мешкови`дная
структу`ра ж.
мешо`к м.
мешо`чек м.
мига`тельный
рефле`кс м.
мигра`ция ж.
мигри`ровать
микроско`п м.
- электро`нный

տեղաբնակում,
բնակեցման վայրը
նյութափոխանակությու
ն, մետաբոլիզմ
նյութափոխանակային
ուղիներ
մարմնահատված
կերպարանափոխություն, փոխակերպություն
մետաստազ,
փոխակայում
փոխակայել
1.նշան; 2.տարբերանիշ
նշակիր ատոմ
պարկանման
կառուցվածք
պարկ
պարկիկ
թարթման, թարթելու
ռեֆլեքս
միգրացիա, գաղթ
գաղթել
մանրադիտակ
- էլեկտրոնային
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ми`мика ж.
мимикри`я ж.
митохо`ндрия ж.
мише`нь ж.
млекопита`ющие
мле`чная железа` ж.
многокле`точный
многоно`жка ж.
мобилиза`ция ж.
моде`ль ж.
модифици`ровать
модифици`роваться
моза`ика ж.
мозаи`чный
мозг м.

դիմախաղ
ընդօրինակություն,
նմանակում, միմիկրիա
միտոքոնդրիում
թիրախ, նշան
կաթնասուններ
կաթնային գեղձ,
կաթնագեղձ
բազմաբջիջ
բազմոտնուկ,
հազարաոտնիկ
մոբիլիզացիա,
զորահավաք
նմուշ, օրինակ, մոդել
ձևափոխել,
վերափոխել
ձևափոխվել,
վերափոխվել
խճանկար,
խայտանկար, մոզաիկա
խճանկարային,
խայտանկարչական
ուղեղ
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мозгова`я изви`лина ж.
мозгова`я оболо`чка ж.
мозжечо`к м.
мозо`листое те`ло с.
мозо`ль ж.
мокри`ца ж.
моле`кула ж.
моллю`ск м.
молодня`к м.

моло`чная кислота` ж.
моло`чность ж.
мо`нер м.
(бакте`рия)

ուղեղային գալար
ուղեղային թաղանթ
ուղեղիկ
կոշտուկավոր մարմին,
բրտամարմին
կոշտուկ
տամկաճճի, նեպուկ,
գլորուկճճի
մոլեկուլ
փափկամարմին,
մոլյուսկ, կակղամորթ
1.մատղաշ
անասուններ;
2.մատղաշ անտառ
կաթնաթթու
կաթնատվություն
անկորիզ օրգանիզմների և կապտականաչ
ջրիմուռների
ընդհանուր անվանում
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монога`мия ж.
монога`мный вид м.
мономе`р м.
моноо`кись
углеро`да ж.
монополя`рная
кле`тка ж.
моносло`йная
структу`ра ж.
морко`вь ж.
морско`й
- ой ёж м.
- ая звезда` ж.
- ая сви`нка ж.
мору`ла ж.
морфологи`ческий
морфоло`гия ж.
мостки`
попере`чные
мотива`ция ж.

միամուսնություն
միամուսնական տեսակ
մոնոմեր
ածխածնի միաօքսիդ
միաբևեռ բջիջ
միաշերտ կառուցվածք
գազար, ստեպղին
ծովի, ծովային
- ծովոզնի
- ծովաստղ
- ծովախոզուկ
մորուլա
մորֆոլոգիական,
ձևաբանական
մորֆոլոգիա,
ձևաբանություն
կամրջակներ լայնակի,
ընդլայնակի
կամրջակներ
դրդապատճառ,
մոտիվացիա
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շարժողական,
մոտորային
հսկողություն
մամուռ
мох м.
мочева`я кислота` ж. միզաթթու
միզանյութ
мочеви`на ж.
мочевыводя`щие
միզարտաբերող
пути`
ուղիներ
միզուկ
мочеиспуска`тельн
ый кана`л м.
мочето`чник м.
միզածորան
мочи`ться
միզել
ականջաբլթակ
мо`чка у`ха ж.
մազարմատային
мочкова`тая сисհամակարգ
те`ма ж.
ամորձապարկ
мошо`нка ж.
հզորություն
мо`щность ж.
мо`щный
1.ուժեղ; 2.մեծ; 3.հզոր,
զորեղ
1.հզորություն; 2.ուժ,
мощь ж.
ամրություն
զմռսում, մումիացում
мумифика`ция ж.
մումիա, զմռսած և
му`мия ж.
չորացրած դիակ
мото`рный
контро`ль м.
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мураве`й м.
му`скул м.
мускулату`ра ж.
му`скулистая
гло`тка ж.
му`скульный
желу`док м.
мута`нт м.
мута`нтная ДНК ж.
мута`ция ж.
му`тный
му`ха ж.
мышеви`дный
грызу`н м.
мы`шечная
дистрофи`я ж.
мышле`ние с.
мы`шца ж.
мышь лету`чая ж.
мя`коть ж.
мяси`стый
мясно`й бульо`н м.

մրջյուն
մկան
մկանունք
մկանուտ ըմպան
մկանային ստամոքս
մուտանտ
մուտանտային ԴՆԹ
մուտացիա
պղտոր
ճանճ
մկնանման կրծող
մկանային
սնուցախանգարում
մտածողություն
մկան
չղջիկ
փափկամիս
1.մարմնեղ; 2.մսալի;
3.գեր, պարարտ
մսի արգանակ
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Н
наблюде`ние с.
набо`р м.

դիտում, հետազոտում
հավաքակազմ,
հավաքածու
- хромосо`м
- քրոմոսոմների
ուռչում
набуха`ние с.
набуха`ть
ուռչել
նավարկություն,
навига`ция ж.
նավագնացություն,
ծովագնացություն
нагнета`ть
1.ներմղել; 2.ճնշել
թարախակալում
нагное`ние с.
բեռնվածություն,
нагру`зка ж.
ծանրաբեռնվածություն
մակկոկորդ
надгорта`нник м.
հուսալիություն
надёжность ж.
надёжный
հուսալի, վստահելի
մակերիկամ
надпо`чечник м.
назе`мная фо`рма ж. վերգետնյա, վերերկյա
ցամաքային տեսակ
назе`мные
ցամաքային
позвоно`чные
ողնաշարավորներ
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нака`пливать
нака`чивать
- кровь ж.
накопле`ние с.
нали`чие с.
нано`метр м.
напада`ть
наполни`тель м.
нарко`тик м.
наркоти`ческое
сре`дство с.
нару`жу
нарци`сс м.
насекомоя`дные
насеко`мые
насле`дование с.
насле`довать
насле`дственность ж.
насле`дство с.
насле`дуемый
ген м.

կուտակել
պոմպով մղել
- արյուն
կուտակում
առկայություն
նանոմետր
հարձակվել
լցանյութ, միացուկ
թմրադեղ, թմրանյութ
թմրեցուցիչ, թմրեցնող
միջոց
դեպի դուրս
նարգիզ
միջատակերներ,
մրջնակերներ
միջատներ
ժառանգում
ժառանգել
ժառանգականություն
ժառանգություն
ժառանգվող գեն
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насо`с м.
насы`щенные
кисло`ты
натурали`ст м.
науче`ние с.
- ме`тодом проб и
оши`бок
нахле`бник м.
неандерта`лец м.
нёбо с.
негати`вный
незамени`мая
аминокислота`

պոմպ
հագեցած թթուներ
բնախույզ, բնագետ
սովորեցում,
սովորեցնել
- փորձի և սխալների
մեթոդով
ձրիակեր, հացկատակ
նեանդերթալյան մարդ,
նեանդերթալացի
քիմք
բացասական
անփոխարինելի
ամինաթթու

ж.
незре`лый
- проду`кт м.
неизлечи`мый
нейротокси`н м.
нейруля`ция ж.
некро`з м.

1.չհասած, խակ;
2.չհասունացած
- արտադրանք
անբուժելի
նյարդաթույն
նեյրուլացիա,
նյարդային թիթեղիկ
մեռուկ
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некта`р м.
некта`рник м.
ненасы`щенный
раство`р м.
необрати`мость ж.
необрати`мое
разруше`ние с.
неоспори`мое
преиму`щество с.
непарнокопы`тные
неповреждённый
неполнозу`бые
неполовозре`лый
неполя`рная связь ж.
непроизво`льный
- ое сокраще`ние с.
непроница`емость ж.
непроходи`мость ж.

1.նեկտար;
2.ծաղկանյութ
նեկտարանոց,
ծաղկահյութանոց
չհագեցած լուծույթ
անշրջելիություն,
անդարձելիություն
անդարձելի
1.կործանում;
2.քայքայում
անառարկելի, անվիճելի
առավելություն
կենտսմբակավորներ,
միասմբակավորներ
չվնասված
թերատամնավորներ
ոչ սեռահասուն
ոչ բևեռային կապ
ակամա, ոչ կամային
- կծկում
անթափանցելիություն
անանցանելիություն
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нерв м.
не`рвная систе`ма ж.
- вегетати`вная
- парасимпати`ческая
- перифери`ческая
- симпати`ческая
- центра`льная
несовмести`мость ж.
неупоря`доченность ж.
нефро`н м.
нефтепроду`кты
нефть ж.

նյարդ, ջիղ, ներվ
նյարդային համակարգ
- վեգետատիվ
- պարասիմպաթիկ
- ծայրամասային
- սիմպաթիկ
- կենտրոնական
անհամատեղելիություն
անկարգավորություն,
անկարգավորվածություն
նեֆրոն
նավթամթերքներ
նավթ

О
обвола`кивание с.
обезбо`ливание с.

պատում, ծածկում,
փաթաթում
ցավազրկում,
ցավազերծում,
անզգայացում
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обезбо`ливающий
препара`т м.

ցավազրկող
պրեպարատ,
պատրաստուկ
обезво`живание с.
ջրազրկում,
հեղուկազրկում
обезвре`живать
վնասազերծել
обеззара`живание с. վարակազերծում,
ախտահանում
оби`лие с.
առատություն
обита`ние с.
բնակում, բնակվելը
обита`ть
բնակվել, ապրել
облуче`ние с.
ճառագայթահարում
облысе`ние с.
ճաղատացում
обме`н м.
փոխանակություն,
փոխանակում
обме`нный
փոխանակման
проце`сс м.
գործընթաց
о`бморок м.
ուշագնացություն
обновля`ться
բարեփոխվել, նորոգվել,
նորացվել
обобществлённый
ընդհանրացված
электро`н м.
էլեկտրոն
обобществля`ть
հանրայնացնել,
ընդհանրացնել
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обогащённая руда` ж.
ободо`чная
кишка` ж.
оболо`чка ж.
оболо`чка
спинно`го
мо`зга
- твёрдая
- паути`нная
- сосу`дистая
обоня`ние с.
оборо`на ж.
образова`ние с.

обра`тная связь ж.
обрати`мость ж.
обрека`ть
обтека`емый
- ое те`ло с.
- ая фо`рма ж.
обтека`ть

հարստացված հանք
հաստ աղի
թաղանթ, պատյան
ողնուղեղի թաղանթ

- կարծր
- ոստայնային
- անոթային
հոտառություն
պաշտպանություն,
պաշտպանում
1.գոյացություն;
2.կազմավորում,
առաջացում
հետադարձ կապ
դարձելիություն
դատապարտել
շրջահոսելի
- մարմին
- ձև
1.շրջահոսել; 2.շրջանցել
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объём м.
объёмность ж.
овуля`ция ж.
огуре`ц м.
одино`чный
одино`чная
пти`ца ж.
одино`чное
сокраще`ние с.
одино`чный полёт м.
однодо`льные
расте`ния
однокле`точные
однопрохо`дные
одува`нчик м.
оды`шка ж.
ожире`ние с.
ози`мая пшени`ца ж.

ծավալ
ծավալայնություն
օվուլյացիա,
ձվազատում
վարունգ
1.մենակ, միայնակ;
2.մենակյաց; 3. մեկական
միայնակ թռչուն
մեկական կծկում
միայնակ թռիչք
միաշաքիլավոր բույսեր
միաբջիջներ
միանցքանիներ
կաթնուկ, խատուտիկ
հևոց, շնչարգելություն,
շնչահեղձություն
ճարպակալում,
գիրացում
աշնանացան ցորեն
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окамене`лость ж.
окамене`лый
о`кисел м.
о`кись углеро`да
(уга`рный газ) ж.
окисле`ние с.
окисли`тельная
систе`ма ж.
околокле`точная
среда` ж.
околопло`дная
жи`дкость ж.
околоушна`я
слюнна`я
железа` ж.
окра`ска ж.
окра`шивание с.
окра`шивать
окружа`ющая
среда` ж.
оку`лист м.
о`кунь м.

քարացածություն
քարացած
օքսիդ
ածխածնի օքսիդ (շմոլ
գազ)
թթվեցում, օքսիդացում
թթվեցման, օքսիդացման
համակարգ
շուրջբջջային միջավայր
շուրջպտղային հեղուկ
հարականջային
թքագեղձ
ներկում, գունավորում,
գույն
ներկում
ներկել, գույն տալ
շրջակա միջավայր
ակնաբույժ
պերկես (ձուկ)
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оле`нь м.
олиготро`фные
водоёмы
(малоко`рмные)
- ое о`зеро с.
олигу`рия ж.
о`лово с.
ольха` ж.
ома`р м.

եղջերու, եղնիկ
օլիգոտրոֆ
ջրավազաններ,
ջրամբարներ
- լիճ
սակավամիզություն
անագ, արճիճ
լաստենի
օմար (տասնոտանի
խեցգետին)
երիտասարդացում
омоложе`ние с.
մշկամուկ
онда`тра ж.
1.համրացում; 2.թմրում,
онеме`ние с.
անզգայացում
փետրավորում,
опере`ние с.
փետուրներ
оплодотворе`ние с. բեղմնավորում
- вну`треннее
- ներքին
- двойно`е
- կրկնակի
բեղմնավորված
оплодотворённый
- ձու
- ое яйцо` с.
հենարան
опо`ра ж.
опо`рный
հենարանային
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- ый карка`с м.
- ая фу`нкция ж.
опрове`ргнуть
опроверже`ние с.
опры`скивание с.
опры`скиватель м.
опти`ческий
опти`ческий
аппара`т гла`за
опыле`ние с.
опыли`тель м.
опыля`емый
опыля`ть
органе`лла ж.
органи`змразруши`тель м.
органи`ческие
соедине`ния
о`рганы чувств
- зре`ния
- обоня`ния
- осяза`ния

- հիմնակմախք,
կարկաս
- ֆունկցիա, գործառույթ
հերքել
հերքում
սրսկում, ցողում
սրսկիչ, ցողիչ
օպտիկական
աչքի օպտիկական
ապարատ
փոշոտում
փոշոտիչ
փոշոտվող
փոշոտել
օրգանել
քայքայիչ օրգանիզմ
օրգանական
միացություններ
զգայարաններ
- տեսողության
- հոտառության
- շոշափելիքի
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- равнове`сия
- слу`ха
органогене`з м.

- հավասարակշռության
- լսողության
օրգանոգենեզ,
օրգանածնություն
оре`х коко`совый м. կոկոսի ընկույզ
ориента`ция
կենդանիների
живо`тных ж.
կողմնորոշում
ориенти`р м.
կողմնորոշիչ
ориентиро`вочная կողմնորոշային
реа`кция ж.
ռեակցիա
орхиде`я ж.
խոլորձ
оса`дки
տեղումներ
оса`док м.
նստվածք
оса`дочные
նստվածքային
поро`ды
լեռնատեսակներ
освещённость ж.
լուսավորվածություն
освещённый
լուսավորված
- ая сторона` ж.
- կողմ
оседа`ние с.
նստում
- белко`в
- սպիտակույցների
- эритроци`тов
- էրիթրոցիտների
оседа`ть
1.նստել, նստվածք տալ;
2.բնակություն
հաստատել
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осмореце`птор м.
осмоти`ческое
давле`ние с.
основа`ние с.
основно`й
обме`н м.
о`собь ж.
осо`ка ж.
о`спа ж.
- в`етряная
оста`ток м.
о`стров м.
островно`й
- ая популя`ция ж.
острота` ж.
- зре`ния
- слу`ха
осуществля`ться
осьмино`г м.
осяза`ние с.
отбо`р м.
- есте`ственный
- иску`сственный

օսմոընկալիչ
օսմոսային ճնշում
հիմք
հիմնական
փոխանակություն
անհատ, առանձնյակ
բոշխ, պրտու, սեզ
ծաղիկ, ծաղկախտ
- ջրծաղիկ
մնացորդ, ավելցուկ
կղզի
կղզու
- պոպուլյացիա
սրություն
- տեսողության
- լսողության
իրականանալ
ութոտանի, ծովահրեշ
շոշափում
ընտրություն
- բնական
- արհեստական
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отве`рстие с.
ответвле`ние с.
отёк м.
отка`чивать
- ионы
откла`дка ж.
- яиц
отклоне`ние с.
отклоня`ть
отлага`ться

отли`в м.
отложе`ние с.
отмира`ть
отоли`товая
мембра`на ж.
отпеча`ток м.
отпочкова`ться
отравле`ние с.

անցք, բացվացք, բերան
1.ճյուղավորում; 2.ճյուղ,
ընձյուղ, շառավիղ
այտուց
պոմպերով
տեղափոխում
- իոնների
դնելը, ածելը
- ձու
թեքում, շեղում
թեքել, շեղել
նստվածք տալ,
նստվածքաշերտ
գոյացնել
տեղատվություն
նստվածք,
նստվածքաշերտ
մահանալ, չորանալ
ականջաքարային
թաղանթ
1.դրոշմ, հետք; 2.կնիք
բողբոջելով բաժանվել
թունավորում
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отре`зок м.
- вре`мени
отро`сток м.
отря`д м.
отсе`к м.
отта`лкивание с.
отта`лкивать
отто`к м.
- воды`
отторга`ться
отторже`ние с.
- о`ргана
- тка`ни
отхо`ды
отце`живать
отцо`вство с.
отшнуро`вываться
отщепля`ться
охо`та ж.
охо`тничий
- на`вык м.

հատված, մաս
- ժամանակի
ընձյուղ, շիվ, ծիլ
1.կարգ; 2.խումբ
մեկուսամաս,
մեկուսախուց
հրում, վանում
հրել, ետ մղել
արտահոսում
- ջրի
պոկվել
պոկում, անջատում
- օրգանի
- հյուսվածքի
մնացուկներ,
մնացորդներ, թափոններ
քամելով հեռացնել
հայրություն
անջատվել, պոկվել
անջատվել, պոկվել
որս
որսորդական
- հմտություն,
ունակություն
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оцепене`ние с.
очерта`ние с.
ощуще`ние с.

թմրություն,
անզգայացում
ուրվագիծ,
ուրվապատկեր
1.զգացում;
2.զգայություն,
զգացողություն

П
павиа`н м.
павли`н м.
па`даль ж.
па`дальщик м.
па`зушные по`чки
палеонто`лог м.
палеонтологи`ческий
палеонтоло`гия ж.
па`лочка ж.
палочкови`дный

պավիան, շնակապիկ
սիրամարգ
լեշ, կենդանու դիակ
դիակակեր
տերևանութի բողբոջներ
հնէաբան, հնէախոս
հնէաբանական,
հնէախոսական
հնէաբանություն
1.ձողիկ, փայտիկ;
2.ցուպիկ
փայտիկաձև,
ձողիկանման,
ցուպիկանման
107

- ая кле`тка ж.
палочкоя`дерный
лейкоци`т м.
па`льма ж.
пальцеви`дный
па`мять ж.
- долговре`менная
- иммунологи`ческая
- кратковре`менная
па`нда ж.
па`нцирь м.
папи`лла ж.
па`поротники
парадокса`льный
сон м.
парази`т м.
паразити`ческие
соса`льщики
паразити`зм м.
(паразитство c.)

- բջիջ
ցուպիկակորիզավոր
լեյկոցիտ
արմավենի
մատնանման
հիշողություն
- երկարատև
- իմունաբանական
-կարՃատև
արջակատու
1.զրահ; 2.վահան,
տաշտ, կոտ
պտկիկ
ձարխոտ, պտեր,
պտերանմաններ
պարադոքսային,
հակասական քուն
մակաբույծ, պարազիտ
մակաբույծ ծծողներ
մակաբուծություն
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парасимпати`ческий
паращитови`дные
же`лезы
паре`ние c.
парнокопы`тные
па`стбище c.
па`стбищная
экосисте`ма ж.
патоге`нный

պարասիմպաթիկ
հարվահանագեղձեր

ճախրում
զույգսմբակավորներ
արոտավայր
արոտավայրի
էկոհամակարգ
ախտածին,
հիվանդաբեր մանրէ
- բակտերիա
- ая бакте`рия ж.
-ый органи`зм м.
- օրգանիզմ
սարդ
пау`к м.
երգող, երգեցիկ
пе`вчий
- ճնճղուկ
- воробе`й м.
կոճղիկ
пенёк м.
կոճղ
пень м.
пепти`ды
պեպտիդներ
пепти`дная связь ж. պեպտիդային կապ
перви`чный ко`ре- 1.առաջնային;
2.հիմնական, գլխավոր
нь м.
արմատ
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перева`ренный
перева`ривание c.
перева`ривать
перева`ривающий
перегно`й м.
перегоро`дка ж.
перегрева`ние м.
пере`дний мозг м.
перееда`ние c.
перекла`дина ж.
перекрыва`ющиеся
ге`ны
перекры`ть
перелива`ние
кро`ви
перело`м м.
- ко`сти
перено`счик м.
переохлажде`ние c.
перерожде`ние c.

մարսված
մարսում
մարսել
մարսող
բուսահող, հումուս
միջնապատ
գերտաքացում
առջևի ուղեղ
չափից ավելի ուտելը,
գերսնում
լայնադիր գերան,
անցագերան
վերածածկվող գեներ
1.վերածածկել; 2.փակել
արյան փոխներարկում
կոտրվածք
- ոսկրի
փոխադրող, տարածող
գերսառեցում
վերասերում,
այլասերում
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- кле`тки
пересади`ть
переса`женный
перестра`иваться
перестро`йка ж.
перетека`ть
переутомле`ние c.
перика`рд м.
перили`мфа ж.
периора`льный
периста`льтика ж.
пе`ристый
- ые ли`стья
перицеллуля`рный
перифери`ческий
перифери`я ж.
перо` c.
перпендикуля`р м.
перфузи`я ж.
перьево`й покро`в м.

- բջջի
փոխպատվաստել,
տեղափոխել
փոխպատվաստված
վերակառուցվել
վերակառուցում
մի տեղից մյուսը հոսել,
ծորալ
գերհոգնածություն
սրտապարկ
շուրջավիշ
շուրջբերանային
գալարակծկանք
փետրաձև
- տերևներ
շուրջբջջային
պերիֆերիկ,
ծայրամասային
ծայրամաս
փետուր
ուղղահայաց
հեղուկանցում
փետրածածկույթ,
փետրածածկ
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песо`к м.
пе`стик м.
песча`нка ж.

песча`ный
- ая почва ж.
пе`тля ж.
пе`тля Ге`нле
петру`шка ж.
печёночник м.
пе`чень ж.
пеще`ристый
- ое тело c.
пигме`нт м.
пигмента`ция ж.
пигме`нтный
обме`н м.
пилори`ческий
сфи`нктер м.
пирами`дная
систе`ма ж.

ավազ
վարսանդ
1.ավազամուկ;
2.ավազաձուկ;
3.ավազասեզ
ավազի, ավազոտ
- հող
հանգույց, կապ, ծունկ,
կանթ, օղակ
Հենլեի կանթ
մաղադանոս
1.ուտելի սունկ;
2.լերդամամուռ
լյարդ
քարանձավային
- մարմին
գունակ, գունանյութ
գունավորում
գունակային
փոխանակում
ստամոքսաելքի սեղման
(սեղմակ)
բրգաձև համակարգ
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пирува`т м.
питьева`я вода` ж.
питьево`й центр м.
пи`ща ж.
пищеваре`ние c.
пищевари`тельный
- ая вакуо`ль ж.
- ый мешо`к м.
-ая тру`бка ж.
пищево`д м.
пищево`й
- ой ресу`рс м.
- ая сеть ж.
- ой центр
пищевы`е
проду`кты
пия`вка ж.
пла`вательный
- ая пласти`нка ж.
- ый пузы`рь м.
плавни`к м.

պիրոխաղողաթթու,
պիրուվատ
խմելու ջուր
խմելու կենտրոն
կերակուր, ուտելիք,
սնունդ
մարսողություն
մարսողական
- վակուոլ
- պարկ
- խողովակ
կերակրափող
սննդային, սննդի
- պաշար, ռեսուրս
- ցանց
- կենտրոն
սննդանյութեր
տզրուկ
լողալու, լողի
- լողասկավառակ
- լողափամփուշտ
լողաթև, լողակ
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пла`зма ж.
плазмале`мма ж.
плазмати`ческая
мембра`на ж.
планкто`н м.
планта`ция ж.
пласти`на мо`зга ж.
пласти`нка ж.
- кровяна`я
пласти`чность ж.
- не`рвных
це`нтров
- фу`нкций
пластма`сса ж.
плау`н м.
плаце`нта ж.
плацента`рный
пле`вра ж.
плевра`льная
по`лость ж.

պլազմա
պլազմային թաղանթ
պլազմային թաղանթ
պլանկտոն
տնկադաշտ
ուղեղաթիթեղ
1.թիթեղիկ; 2.սկավառակ
- արյան
պլաստիկություն (հարմարողականության)
- նյարդային
կենտրոնների
- գործառույթների
պլաստմասսա
գետնամամուռ,
գետնամուշկ
ընկերք
ընկերքավոր, ընկերքի
թոքամիզ
թոքամզային խոռոչ
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плёнка ж.
пле`сень ж.
плечо` c.
плод м.
плодо`вая му`шка ж.
плодо`вое те`ло c.
плодотво`рный
пло`ские че`рви
пло`тность ж.
пло`тный
плотоя`дное
живо`тное c.
плоть ж.
побе`г м.
побо`чный
- проду`кт м.
- эффе`кт м.
поведе`ние c.

1.բարակ թաղանթ;
2.բարակ շերտ
բորբոս
բազուկ, ուս
պտուղ
պտղատու, բեղուն
ճանճիկ
պտղամարմին
բեղմնավոր,
արդյունավետ
տափակ որդեր
խտություն,
թանձրություն
խիտ, թանձր
մսակեր, գիշատիչ
կենդանի
մարմին,
մարմնականություն
ընձյուղ, շառավիղ, շիվ
կողմնակի
- արգասիք
- արդյունք
վարք, վարքագիծ
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- бра`чное
- врождённое
- инстинкти`вное
- конфли`ктное
- приобретённое
- социа`льное
- стереоти`пное
- территориа`льное
- умиротворя`ющее
поведе`нческий
- ие механи`змы
пове`рхностное
натяже`ние c.
пове`рхность ж.
поврежде`ние c.
поглоща`ть
поглоще`ние c.
подавле`ние c.

- ամուսնական
- բնածին
- բնազդային
- բախումային,
ընդհարման
- ձեռքբերովի
- սոցիալական
- ստերեոտիպ
- տարածքային
- հաշտեցնող
վարքային,
վարքագծային
- մեխանիզմներ
մակերեսային
ձգողություն
մակերես, մակերևույթ
վնասում, վնասվածք,
կոտրվածք
կլանել
1.կլլում; 2.ներծծում,
կլանում
ճնշում, ընկճում
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подавля`ть
пода`гра ж.
подвздо`шная
ко`сть ж.
подко`жный
подко`рмки
- листовы`е
подкрепле`ние
усло`вного
рефле`кса
(награ`да или
наказа`ние) c.
подмы`шечная
впа`дина ж.
подмы`шка ж.
подно`жие c.
подро`сток м.
подсозна`ние c.
подсти`лка ж.
подхо`д м.
подъём м.

ճնշել
հոդատապ, պոդագրա
զստոսկր
ենթամաշկային
լրացասնում, լրացուցիչ
կեր
- տերևային
պայմանական ռեֆլեքսի
ամրապնդում,
ուժեղացում
(պարգև կամ պատիժ)
անութային փոս
անութատակ, թևատակ,
կռնատակ
ստորոտ
դեռահաս
ենթագիտակցություն
փռվածք, փռոցաշերտ
մոտեցում
1.բարձրացում; 2.վերելք,
աճ
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пожира`тель м.
позвоно`к м.
позвоно`чник м.
позвоно`чные
поколе`ние c.
покро`в м.
покро`вное стекло` c.
покро`вный
эпите`лий м.
покро`вы те`ла
пол м.
по`ли...
полиа`ндрия ж.
полига`мия ж.

полига`мный
полиги`ния ж.
полиме`р м.
полимериза`ция ж.
поли`п м.
- кора`лловый

կլանիչ, լափող, խժռող
ողն
ողնաշար
ողնաշարավորներ
սերունդ
ծածկ, ծածկույթ, շերտ
ծածկապակի
ծածկութային էպիթել
մարմնի ծածկույթներ
սեռ
(հուն.պոլիս) - բազմա
բազմամայրություն
բազմակնություն,
բազմազուգավորություն,
բազմամուսնություն
բազմակին
բազմավարսանդություն
պոլիմեր
պոլիմերացում
պոլիպ
- մարջանե
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полиплоди`я ж.
полисахари`ды
полиури`я ж.
полноце`нный
половозре`лость ж.

պոլիպլոդիա
բազմաշաքարներ
շատամիզություն
լիարժեք
սեռական
հասունություն
սեռական
полово`й
- հորմոն
- ой гормо`н м.
- ой диморфи`зм м. - դիմորֆիզմ
(երկձևություն)
- ая зре`лость ж.
- հասունություն
- ые пути`
- ուղիներ
- ое размноже`ние c. - բազմացում
- ая фу`нкция ж.
- ֆունկցիա, գործառույթ
խոռոչ
по`лость ж.
- грудна`я
- կրծքի
- носова`я
- քթի
- ротова`я
- բերանի
полуобезья`ны
կիսակապիկներ
по`лый
սնամեջ, դատարկ
օշինդը, բարձվենյակ
полы`нь ж.
բևեռ
по`люс м.
բևեռացում
поляриза`ция ж.
- кле`тки
- բջջի
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- мембра`ны
поля`рность ж.
поля`рный
- ое те`льце c.
поперечнополоса`тый
- ая мускулату`ра ж.
- ые мы`шцы
попере`чный
- срез м.
популя`ция ж.
по`ра ж.
пораже`ние c.

по`ристый
поро`говый
- ый раздражи`тель м.
- ая си`ла ж.
- ый у`ровень м.
поро`да ж.

- թաղանթի
բևեռականություն
1.բևեռային; 2.հակադիր
- մարմնիկ
միջաձիգ զոլավոր
- մկանունք
- մկաններ
լայնակի
- կտրվածք
պոպուլյացիա,
ցեղախումբ
ծակոտի
1.վնասում; 2.վնասվածք,
ախտահարում;
3.պարտություն
ծակոտկեն
շեմքային
- գրգռիչ
- ուժ
- մակարդակ
ցեղատեսակ
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по`росль ж.

поселе`нец м.
после`довательность ж.
посре`дник м.
- хими`ческий
по`стный
- ое мя`со c.
постула`т м.
постули`ровать

постули`рующий
поте`ря ж.
пот м.
поте`ние c.
по`товые же`лезы
пото`к м.
пото`мство c.
потоотделе`ние c.

1.ընձյուղ; 2.մատղաշ
անտառ; 3.շառավիղ;
4.թփուտ
նորաբնակ, նորաբնակիչ
հաջորդականություն
միջնորդ
- քիմիական
1.պասուց, պասի;
2.անյուղ, անճարպ
- անյուղ միս
կանխադրույթ,
պոստուլատ
կանխադրել,
պոստուլատ
առաջարկել
կանխադրող
կորուստ
քրտինք
քրտնում
քրտնագեղձեր
1.հեղեղ; 2.վտակ, հոսք
սերունդ
քրտնարտադրություն
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потре`бность ж.
похуде`ние c.
по`чва ж.
по`чка ж.
по`чка ж.
почкова`ние c.
превраще`ние c.

предвзя`тость ж.
предвзя`тый
- ый взгляд м.
- ый подход м.
преде`л м.
пре`дковый ген м.
пре`док м.
предотвраще`ние c.
предпле`чье c.
предпосы`лка ж.
предсе`рдие c.

պահանջ
նիհարում
հող, գետին, բնահող
բողբոջ
երիկամ
բողբոջում, պտկում
1.վերածում;
2.վերափոխում;
3.կերպափոխություն
կանխակալություն,
կանխակարծություն
կանխակարծ,
կանխակալ
- հայացք
- տեսակետ, մոտեցում
սահման, ծայր
նախնիի գեն
նախահայր, նախնի
կանխում, առաջն
առնելը
նախաբազուկ
նախադրյալ,
նախապայման
նախասիրտ, սրտի
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- тонкосте`нное
предсказа`ние c.
предста`тельная
железа`
предше`ствовать
преиму`щество c.
прекло`нный
во`зраст м.
препара`т м.
пре`рия ж.
преры`вистый
- ое равнове`сие c.
- ая эволю`ция ж.
пресмыка`ющиеся
пресново`дные
ры`бы
пресново`дный
пре`сный

նախախորշ
- բարակապատ
1.նախագուշակում;
2.կանխագուշակում
առաջագեղձ,
շագանակագեղձ,
պրոստատ
նախորդել
առավելություն
զառամյալ տարիք
(հասակ)
պատրաստուկ
տափաստան, պրերիա
ընդհատվող,
ընդհատուն
- հավասարակշռություն
- էվոլյուցիա
սողուններ
քաղցրահամ ջրերի
ձկներ
քաղցրահամ ջրերում
ապրող
1.անալի, անհամ;
2.քաղցրահամ
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прибо`р м.
приви`вка ж.
привыка`ние
(хабитуа`ция) c.
приго`дность ж.
прида`ток м.
прижи`зненный
при`зма ж.
прили`в м.
прима`ты
при`месь ж.
примордиа`льные
фолли`кулы
приро`ст м.
- годи`чный
прируче`ние c.
присо`сок м.
приспособи`тельный

սարք, գործիք
պատվաստում
ընտելացում, սովորելը,
վարժվելը
պետքականություն,
պիտանելիություն
1.հավելուկ; 2.ելուստ
կենդանության օրով
կատարված
պրիզմա,
հատվածակողմ
1.մակընթացություն;
2.հորդացում
պրիմատներ
խառնուրդ
առաջնային ֆոլիկուլներ
աճ, գերաճ
- տարեկան
ընտելացում, վարժեցում
ծծիչ, ծծող օրգան
հարմարվողական
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- ая возмо`жность ж.
- ый механи`зм м.
приспособле`ние c.
- гла`за
- органи`зма
присте`ночное
пищеваре`ние c.
прито`к м.
- кро`ви
притяже`ние c.
причу`дливый
- ая фо`рма ж.
пробе`л м.
проби`рка ж.
про`бка ж.
про`бковый
проводи`мость ж.
- мембра`ны
проводи`ть
проводя`щий

- հնարավորություն
- մեխանիզմ
հարմարում
- աչքի
- օրգանիզմի
առպատային
մարսողություն
առհոսք, ներհոսում
- արյան
ձգողություն
մտահնար, անսովոր,
արտասովոր
- ձև
1.բացտեղ, ազատ տեղ;
2.թերություն
փորձանոթ,
փորձասրվակ
1.խցանակեղև; 2.խցան
խցանի, խցանակեղևի
հաղորդականություն,
հաղորդելիություն
- թաղանթի
հաղորդել
հաղորդող
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- ий путь м.
- ая систе`ма ж.
- ая ткань ж.
проводни`к м.
продолгова`тый
мозг м.
продо`льный
- срез м.
проду`кт м.

- ուղի
- համակարգ
- հյուսվածք
հաղորդիչ
երկարավուն ուղեղ

երկայնակի
- 1.հատում; 2.կտրվածք
1.արտադրանք;
2.արգասիք; 3.նյութ;
4.մթերք
продукти`вность ж. 1.արդյունավետություն;
2.մթերատվություն
արտադրող
продуце`нт м.
продуци`рованный արտադրված
продуци`ровать
արտադրել
прожо`рливый
որկրամոլ, շատակեր
դիահերձող
прозе`ктор м.
прозра`чный
1.թափանցիկ; 2.պարզ,
հստակ, վճիտ
производи`ть
արտադրել
происхожде`ние c. 1.ծագում; 2.առաջացում
прокарио`ты
նախակորիզավորներ
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промежу`точная
ста`дия ж.
промежу`точные
ви`ды
проникнове`ние c.
проница`емость ж.
проница`емый
пропорциона`льный
проро`сток м.
просло`йка ж.
просте`йшие
просто`й
- ая связь ж.
противове`с м.
противозоча`точное сре`дство c.
проти`сты

прото`к м.

միջանկյալ ստադիա,
փուլ
միջանկյալ տեսակներ
թափանցում,
ներթափանցում
թափանցելիություն
թափանցելի
համաչափ
ծիլ
միջնաշերտ, նրբաշերտ
պարզագույններ,
նախակենդանիներ
1.պարզ; 2.հասարակ
- կապ
հակակշիռ
հակաբեղմնավորիչ
միջոց
պրոտիստներ, միաբջիջ
օրգանիզմներ,
նախաէակներ
ծորան
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- артериа`льный
- семявынося`щий
протофибри`ллы
проце`ссинг м.
прямокры`лые
пря`ность ж.
пря`ный
- ый за`пах м.
- ые расте`ния
псевдовитами`ны
псевдопо`дия ж.
псевдорефле`кс м.
пси`хика ж.
психо`з м.

пузырёк м.
пузы`рь м.
- же`лчный
- мочево`й
- пла`вательный

- զարկերակային
- սերմնահանող
նախաթելիկներ
պրոցեսինգ
ուղղաթևեր
համեմունք
սուր, թունդ բուրմունքով
- սուր բուրմունք,
հոտավետ, համեմական
- բույսեր
կեղծ վիտամիններ
կեղծ ոտիկ
կեղծ ռեֆլեքս
հոգեկան կառուցվածք,
պսիխիկա
հոգեախտ,
հոգեխախտում,
հոգեխանգարում
պղպջակ, բշտիկ
1.պղպջակ; 2.բշտիկ;
3.պարկ
- լեղապարկ
- միզապարկ
- լողափամփուշտ,
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լողաթաղանթ
- սաղմի պարկ,
սաղմնապարկ
пульс м.
անոթազարկ
- артериа`льный
- զարկերակային
- երակային
բաբախում, զարկում,
пульса`ция ж.
անոթազարկում,
տրոփում
пульси`ровать
բաբախել, զարկել
անոթազարկային
пу`льсовый
- ալիք
- ая волна` ж.
- ая ско`рость ж.
- արագություն
пу`ма ж. (кугуа`р) м. կագուար, կատվառյուծ
պորտալար
пупови`на ж.
пурпу`рный
ծիրանագույն
անապատ
пусты`ня ж.
пучо`к м.
փունջ, խուրձ
- не`рвных
-նյարդաթելերի
воло`кон
- электро`нный
- էլեկտրոնային
մեղու, մեղրաճանճ
пчела` ж.
մեղվապարս
пчели`ный рой м.
- пло`дный
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пыль ж.
пы`льник м.
пыльца` ж.
пыльцево`й
- ое зерно` c.
-ая тру`бка ж.
пытли`вый
- ый ум м.

փոշի
փոշանոթ
ծաղկափոշի
ծաղկափոշու
- սերմ, հատիկ
- խողովակիկ, փողակ
հետաքրքրասեր,
հարցասեր, քննախույզ,
պրպտուն
- միտք

Р
радиа`льноосева`я
симме`трия ж.
радиа`ция ж.
ра`дужная оболо`чка ж.
разба`вленный
раство`р м.
разбуха`ние с.

ճառագայթաձևառանցքային
համաչափություն
ճառագայթում
ծիածանաթաղանթ
նոսրացված լուծույթ
ուռչում
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разбуха`ть
разветвлённый
разгиб`ание с.
(эксте`нзия) ж.
разгиба`тель м.
разгиба`тельный
рефле`кс м.
раздражи`мость ж.
раздражи`тель м.
раздробле`ние с.
- кле`ток
- пи`щи
раздробля`ть
- кость ж.
разжиже`ние с.
различе`ние с.
- о`бразов
- зву`ков
разли`чие с.
разложе`ние с.
- тру`па
размельче`ние с.

ուռչել
ճյուղավորված
տարածում (հոդի)
տարածիչ
տարածման ռեֆլեքս
գրգռելիություն
գրգռիչ
տրոհում
- բջիջների
- սննդի
ջարդել, փշրել, ջնջխել
- ոսկրը
ջրիկացում
տարբերում
- պատկերների
- հնչյունների
տարբերություն
քայքայում,
տարրալուծում
- դիակի
մանրում, մանրացում
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размножа`ться
размноже`ние с.
- беспо`лое
- деле`нием
- полово`е
- почкова`нием
размягче`ние с.
разнови`дность ж.
разнообра`зие с.
разреша`ющая
спосо`бность ж.
разруша`ть
разруше`ние с.
разры`в м.
разрыхля`ть
I. рак м.
II. рак м.
ра`ковина
- моллю`ска

բազմանալ
բազմացում
- անսեռ
- բաժանմամբ
- սեռական
- բողբոջմամբ
փափկացում
տարատեսակ,
տարատեսակություն
բազմազանություն
թույլատրող
ունակություն
քանդել, ավերել,
քայքայել
քանդում, ավերում,
քայքայում, կործանում
պատռվածք
փխրեցնել,
փխրունացնել
խեցգետին
քաղցկեղ
խեցի
- փափկամարմնի
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ракообра`зные
ракообра`зный
ра`ковый
ранг м.
ра`са ж.
раскру`чиваться

ра`совый
распа`д м.
распи`л м.
расплы`вчатый
распознава`ть
распра`вить
- кры`лья
распра`вленный
распределя`ться
распыли`ть

խեցգետնակերպեր
խեցգետնանման
I խեցգետնի; II
քաղցկեղի
1.աստիճան; 2.կարգ
ցեղ, մարդացեղ, ռասա
1.ոլորքը ետ տալ,
հյուսքը քանդել; 2.ուժեղ
պտտվել, պտույտ գալ,
ետ պտտվել
ռասայական, ցեղային
1.քայքայում, փլուզում;
2.անկում
1.սղոցում; 2.սղոցվածք;
3.սղոցատեղ
աղոտ, անորոշ
1.ճանաչել; 2.կռահել
1.ուղղել, հարթել;
2.պարզել, տարածել
- թևերը պարզել
տարածված, պարզված
1.բաշխվել, բաժանվել;
2.դասավորվել
փոշիացնել
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распыля`емый
расселе`ние с.

рассе`иваться
рассе`янный
криста`лл м.
расслабле`ние с.
расстоя`ние с.
раство`р м.
растворённый
раствори`мый
раствори`тель м.
растворя`ть
расте`ния
- двудо`льные
- насекомоя`дные
- однодо`льные
расти`тельность ж.
растительноя`дные
расточи`тельный
растя`гиваться

փոշիացող, փոշեցրվող
տարաբնակեցում,
զանազան տեղերում
բնակեցնելը
տարածվել, սփռվել
ցրված բյուրեղ
թուլացում,
ուժասպառում, հյուծում
տարածություն,
հեռավորություն
լուծույթ
լուծված
լուծելի, լուծվող
լուծիչ, լուծող նյութ
լուծել, հալել, հալեցնել
բույսեր
- երկշաքիլ
- միջատակեր
- միաշաքիլներ
բուսականություն
բուսակերներ
վատնող, շռայլող
ձգվել, լայնանալ,
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растяже`ние с.
расшире`ние с.
рацио`н м.
расщепле`ние с.
расщепля`ть
реабсо`рбция ж.
ребро` с.
регенера`ция ж.
регули`рование с.
регули`ровать
регулято`рные
ге`ны
регуля`тор м.
регуля`ция ж.
реди`с м.
реду`кция ж.
редуце`нт м.

ծավալվել
ձգում
լայնացում
օրաբաժին, օրական
ուտելիք
ճեղքում
1.ճեղքել; 2.մասնատել,
մանրատել
հետներծծում
կող, կողոսկր
վերականգնում,
ռեգեներացիա
կարգավորում,
կանոնավորում
կարգավորել,
կանոնավորել
կարգավորիչ գեներ
կարգավորիչ
կարգավորում
բողկ
ապաճում, կրճատում
ռեդուցենտ (քայքայող
օրգանիզմ)
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резе`рв м.
резервуа`р м.
резе`ц м.
ре`зус-антиге`ны
рекомбина`ция ж.
- аминокисло`т
- ио`нов
реорганиза`ция ж.

պահեստ, ռեզերվ
ամբար, ռեզերվուար
կտրիչ
ռեզուս-հակածին
վերախմբավորում
- ամինաթթուների
- իոնների
վերակառուցում,
վերակազմություն
վերականգնում,
репара`ция ж.
ռեպարացիա
реплика`ция ДНК
ԴՆԹ-ի
կրկնապատկում,
ռեպլիկացիա
реплици`роваться
կրկնապատկվել
արգելակիչ, ճնշիչ
репре`ссор м.
վերարտադրողական
репродукти`вный
- բջիջ
- ая кле`тка ж.
- ые о`рганы
- օրգաններ
- ый потенциа`л м. - պոտենցիալ
- ая спосо`бность ж. - ունակություն
վերարտադրում
репроду`кция ж.
սողուն
репти`лия ж.
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ресни`чка ж.
ресни`чный
- ый га`нглий м.
- ая мы`шца ж.
- ый отро`сток м.
- ое те`ло с.
рети`кулум м.
реутилиза`ция ж.
рефлекто`рная
дуга` ж.
реце`птор м.
- жа`жды
- пове`рхностный
- растяже`ния
рецесси`вный ген м.
- ый при`знак м.
речь ж.

թարթիչ
թարթիչավոր, թարթիչի,
արտեվանունքի
- հանգույց
- մկան
- ելուստ
- մարմին
ցանց
վերայուրացում
ռեֆլեքսային աղեղ

ռեցեպտոր, ընկալիչ
- ծարավի
- մակերեսային
- ձգման
ռեցեսիվ գեն
- հատկանիշ
1.խոսելը, խոսք; 2.լեզու,
խոսք
реципие`нт м.
ընդունող
решётка Пе`ннета ж. Պենետի վանդակ
ржа`вчина ж.
ժանգ
рибонуклеи`новая ռիբոնուկլեինաթթու
кислота` (РНК) ж. (ՌՆԹ)
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- ма`тричная РНК
- рибосо`мная РНК
рибосо`ма ж.
ритуа`л м.
ритуа`льный
- ое кормле`ние с.
рог м.
рога`тый скот м.
рогови`ца ж.
рогоподо`бный
роди`тели
роди`тель м.
роди`тельница ж.
роди`тельский
- ая кле`тка ж.
- ое расте`ние с.
- ая фо`рма ж.
ро`дич м.
родосло`вная ж.

- մատրիցային ՌՆԹ
- ռիբոսոմային ՌՆԹ
ռիբոսոմ
արարողություն,
ծիսակարգ
ծիսական,
արարողական
- կերակրում
եղջյուր, կոտոշ
եղջերավոր,
եղջյուրավոր անասուն
եղջերաթաղանթ
եղջերանման
ծնողներ
ծնող, հայր
ծնող, մայր
ծնողական
- բջիջ
- բույս
- ձև
1.տոհմական;
2.ազգական
տոհմածառ,
ֆիլոգենետիկական ծառ
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ро`ды
ртуть ж.
рубе`ц м.
руби`н м.
руби`новые глаза`
рукокры`лые
ру`сло с.
- капилля`рное
- кровяно`е
ры`бы
- ко`стные
- хрящевы`е
ры`жий
ры`льце с.
рыть
рытьё с.
ры`хлость ж.
ры`хлый

ծննդաբերություն
սնդիկ
1.գանձակ, խծապ;
2.սպի; 3.փորվածք
սուտակ
սուտակի աչքեր
ձեռնաթևավորներ,
չղջիկներ
հուն
- մազանոթի
- արյան
ձկներ
- ոսկրային
- կռճիկային
շիկակարմիր
դնչիկ, սպի, վարսանդի
սպի
փորել
փորում
փխրունություն
փխրուն
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С
сава`нна ж.

սավաննա,
արևադարձային
տափաստան
салама`ндра ж.
սալամանդր
са`льные же`лезы
ճարպագեղձեր
саме`ц м.
արու, որձ
са`мка ж.
էգ
самовнуше`ние с.
ինքնաներշնչում
самовозбужде`ние с.
ինքնադրդում
самообновле`ние с.
ինքնանորոգում
самоопыле`ние с.
ինքնափոշոտում
самоорганиза`ция ж.
ինքնակազմավորում
самоотравле`ние с.
ինքնաթունավորում
самоперева`ривание с. ինքնամարսում
самоповрежде`ние с. ինքնավնասում
саморегуля`ция ж.
ինքնակարգավորում
самоторможе`ние с.
ինքնաարգելակում
саранча` ж.
մորեխ, մարախ
сахара`
շաքարներ
- шестиуглеро`дные
- վեցածխածնային
сахаро`за ж.
սախարոզա,
բուսաշաքար
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сбаланси`рованный
сбо`рка ж.
свёкла ж.
свеко`льный са`хар м.
свёртывание с.
свёртывать
- лепестки`
сверчо`к м.
светля`к м.
светолюби`вые
расте`ния
светочувстви`тельный
- пигме`нт м.
- элеме`нт м.
свине`ц м.
сви`нка ж.
- морска`я
свинцо`вая руда` ж.
свинья` ж.
свободноживу`щие
че`рви

հավասարակշռված
հավաքում
ճակնդեղ, բազուկ
ճակնդեղի շաքար
1.փաթաթում, կծկում;
2.մակարդում
1.փաթաթել; 2.փակել
- պսակաթերթերը
փակել
ճռիկ
լուսատտիկ, կայծոռիկ
հելիոֆիտներ,
լուսասեր բույսեր
լուսազգայուն
- գունակ
- տարր
կապար, արճիճ
խոզուկ
- ծովախոզուկ
կապարային
հանքաքար
խոզ
ազատ ապրող որդեր
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свод м.
свя`зи
- водоро`дные
- ио`нные
- ковале`нтные
- ме`жду а`томами
- неполя`рные
- фосфа`тные
высокоэнергети`ческ
ие
свя`зывание с.
сдвиг м.
севооборо`т м.
сегме`нт м.
сегрега`ция ж.

секре`т м.

секрето`рный

կամար
կապեր
- ջրածնային
- իոնային
- կովալենտ
- ատոմների միջև
- ոչ բևեռային
- ֆոսֆատային բարձր
էներգետիկ,
էներգիական
կապում
տեղաշարժ
ցանքաշրջանառություն
հատված, սեգմենտ
1.քիմիական
անմիասեռություն;
2.անջատում,
սեգրեգացիա
ներզատուկ,
արտադրուկ,
գեղձազատուկ,
սեկրետ
արտազատական,
հյութազատական
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секре`ция ж.

селезёнка ж.
селекти`вный
- отбо`р м.
- фа`ктор м.
селе`н м.
селекционе`р м.
селе`кция ж.

сельдере`й м.
семенни`к м.

семе`йство с.
семенна`я коро`бочка ж.
семья` ж.
се`мя с.
семявынося`щий

հյութազատում,
գեղձազատում,
սեկրեցիա
փայծաղ
սելեկցիոն
- ընտրություն
- գործոն
սելեն (քիմիական
տարր), լուսածին
սելեկցիոներ
սելեկցիա,
ընտրասերում,
ընտրություն
քարավուզ
1.սերմնարան;
2.սերմնաբույս,
սերմնատու բույս
ընտանիք,
գերդաստան
սերմնատուփիկ,
սերմնաբուշտ
ընտանիք
սերմ
սերմ արտահանող
143

прото`к м.
семядо`ля ж.
семязача`ток м.
се`ра ж.
серде`чная
недоста`точность ж.
се`рдце с.
серде`чнососу`дистые
заболева`ния
серп м.
серпови`дная
фо`рма ж.
серповиднокле`точная анеми`я ж.
се`рое вещество` с.
с`ерый буго`р м.
с`ерый сто`лб м.
сетча`тка ж.
сече`ние с.
- мо`зга

ծորան
շաքիլ, բլթակ,
սերմնաշաքիլ
սերմնասկզբնակ,
սերմնաբողբոջ
ծծումբ
սրտային
անբավարարություն
սիրտ
սիրտ-անոթային
հիվանդություններ
մանգաղ
մանգաղաձև,
մանգաղանման
մանգաղաձև-բջջային
անեմիա
(սակավարյունություն)
գորշ նյութ
գորշ թումբ
գորշ սյուն
ցանցաթաղանթ
հատում
- ուղեղի
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- тка`ни
се`янец м.
сжа`тие с.
сжима`ться
сигмови`дный (ая)
- ая изви`лина
- ая кишка`
сигна`л м.
си`лы притяже`ния
симбио`з м.
симме`трия ж.
- двусторо`нняя
симпати`ческая
стимуля`ция ж.
сина`псы
- возбужда`ющие
- тормозя`щие
- хими`ческие
- электри`ческие
синапти`ческий
- ий пузырёк м.
- ая щель ж.

- հյուսվածքի
սերմնաբույս
սեղմում, խտացում
սեղմվել, խտանալ
սիգմայաձև
- գալար
- աղիք
ազդանշան
ձգողության ուժեր
համակեցություն,
սիմբիոզ
համաչափություն,
սիմետրիա
- երկկողմանի
սիմպաթիկ խթանում
սինապսներ
- դրդող
- արգելակող
- քիմիական
- էլեկտրական
սինապսային
- պղպջակ, բշտիկ
- ճեղք
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сини`ца ж.
синоатриа`льный
у`зел м.
синхрониза`ция ж.

систе`ма ж.
- дыха`тельная
- иму`нная
- кровено`сная
- лимфати`ческая
- мочеполова`я
- не`рвная
- пищевари`тельная
си`стола ж.
систоли`ческое
давле`ние с.
ситиофо`бия ж.
ситуа`ция ж.
скальп м.
скани`ровать
скани`рующий

երաշտահավ
ծոց-նախասրտային
հանգույց
սինխրոնացում,
համաժամանակացում,
սինխրոնիզացիա
համակարգ
- շնչառական
- իմուն
- արյունատար
- ավշային
- միզասեռական
- նյարդային
- մարսողական
սիստոլա (ռիթմիկ
կծկում)
սիստոլային ճնշում
ուտելավախություն
իրադրություն,
իրավիճակ
գանգամաշկ
տեսածրել
պատկերահանող,
սկանավորող
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скат м.
скачо`к м.
скворе`ц м.
скеле`т м.
скла`дка ж.
- ко`жная
скопле`ние с.
скорлупа` ж.
скре`щивание с.
скре`щиваться
слёзная жи`дкость ж.
- ые пути`
слепа`я кишка` ж.
слепо`е пятно` с.
слепо`й вы`рост м.
слива`ться
сли`зень м.

слизистоподо`бный
сли`зистая оболо`чка ж.

կատվաձուկ
թռիչք
սարյակ
կմախք
ծալք
- մաշկի
կուտակում, կույտ
կեղև, կճեպ, պատիճ
խաչասերում
խաչվել, խաչասերվել
արցունքային հեղուկ
- ուղիներ
կույր աղիք
կույր բիծ
կույր ելուստ
միախառնվել,
միաձուլվել
լորձնամոլյուսկ,
լորձնէակ,
փափկամաշկ
կենդանի
լորձանման
լորձաթաղանթ
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слизь ж.
слия`ние с.
- сокраще`ний
- я`дер
слоеви`ще с.
слой м.
слюна` ж.
слю`нная железа` ж.
слюноотделе`ние с.
сма`чивание с.
- пи`щи
сме`жный
сме`ртность ж.
смесь ж.
смог м.

смо`рщивание ко`жи
смо`рщиваться

լորձ
միաձուլում,
միախառնում
- կծկումների
- կորիզների
թալոմ
շերտ
թուք
թքագեղձ
թքարտադրություն,
թքաթորում
թրջում
- կերակրի, ուտելիքի
սահմանակից,
հարակից
մահացություն
խառնուրդ
ծխամշուշ,
թունամշուշ, ծխի ամպ,
սմոգ
մաշկի կնճռոտում,
թորշոմում
1.կնճռոտվել;
2.թորշոմել, ծալծլվել
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сму`глый
смыка`ние с.
- век
смыка`ться
сновиде`ние с.
снотво`рное с.
собира`тельная
тру`бка ж.
совмести`мость ж.
- биологи`ческая
- психологи`ческая
совмести`мый
содержа`ть
содержа`ние с.
соедине`ние с.

создава`ть
созна`ние с.
созна`тельный

թուխ
փակում
- կոպերի
փակվել, միանալ
երազ,
երազատեսություն
քնաբեր
հավաքիչ, հավաքող
խողովակ
համատեղելիություն
- կենսաբանական
- հոգեբանական
համատեղելի
պարունակել
պարունակություն
1.միացում;
2.միացություն
(քիմիական)
ստեղծել
գիտակցություն
1.գիտակից;
2.գիտակցական;
3.գիտակցված
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созрева`ние с.
- полово`е
созре`ть
сократи`тельный
бело`к
сокраще`ние с.
- мышц
- се`рдца
со`кол м.
солево`й бала`нс м.
солевы`е же`лезы
со`лнечный ко`мпас м.
соля`ная кислота` ж.
со`ма ж.
сомати`ческие
- кле`тки
- не`рвы
соо`бщества
морски`е
сорня`к м.
соро`дич м.

հասունացում
- սեռական
հասունանալ, հասնել
կծկողական
սպիտակուց
1.կրճատում; 2.կծկում
- մկանների
- սրտի
բազե
աղային հաշվեկշիռ
աղային գեղձեր
արևի, արևային
կողմնացույց
աղաթթու
մարմին, սոմա
մարմնական,
սոմատիկ
- բջիջներ
- նյարդեր
ծովային
համակեցություններ
մոլախոտ
ազգական, ազգակից
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сосна` ж.
сосу`д кровено`сный м.
со`ты
социа`льный
- ое поведе`ние с.
- ая организа`ция ж.
сочлене`ние с.
со`я ж.
спа`ечный свод м.
спа`йка ж.
- мо`зга
- пле`вры
спа`ренное
основа`ние с.
спа`ривание с.
спа`риваться
спасе`ние с.
спе`рма ж.

սոճի
արյունատար անոթ
խորիսխ,
մեղրաբջիջներ
հասարակական,
սոցիալական
- վարք, վարքագիծ
- կազմակերպում,
կազմակերպություն
1.հոդավորում;
2.հոդակապ, հոդ
սոյա
կպած կամար
1.զոդում; 2.կպում
- ուղեղի
- թոքամզի
զույգացված հիմք
զուգյավորում
զույգավորվել
փրկում, փրկություն
սերմ, սերմնահեղուկ,
սպերմա
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сперматозо`ид м.
(спе`рмий м.)
специализи`рованны
е кле`тки
спина` ж.
спинно`й мозг м.
спинномозгова`я
жи`дкость ж.
спинномозгово`й
кана`л м.
спинномозговы`е
корешки`
спиралеви`дная
кле`тка ж.
спира`ль ж.

спира`льный
спонта`нность ж.
спо`ра ж.
спя`чка ж.
- зи`мняя
- ле`тняя

արական սերմնաբջիջ,
սպերմատոզոիդ
մասնագիտացված
բջիջներ
մեջք, թիկունք, կռնակ
ողնուղեղ
ողնուղեղային հեղուկ
ողնուղեղային
խողովակ
ողնուղեղային
արմատիկներ
գալարաձև,
պարուրաձև բջիջ
1.գալարագիծ,
պարուրագիծ;
2.գալար, պարույր
պարուրաձև,
գալարաձև
ինքնաբերություն
սպոր
քուն
- ձմեռային
- ամառային
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сра`щивание с.
среда` ж.
- обита`ния
срез м.
стабилизи`роваться
ста`дия ж.
ста`до с.
стаме`ска ж.
старе`ние с.
ста`я ж.
ствол м.
стволовы`е кле`тки
сте`бель м.
степь ж.
стереоскопи`ческое
зре`ние с.
стереоти`пный акт м.

сте`ржень м.
стержнево`й ко`рень м.

սերտաճեցում
միջավայր
- բնակեցման
1.հատում; 2.կտրվածք
կայունանալ
փուլ, ստադիա
հոտ, նախիր, երամակ
դուր
1.ծերացում; 2.հնացում
երամ, ոհմակ, խումբ
բուն
բնային բջիջներ
ցողուն, կոթ
տափաստան
ծավալադիտական
տեսողություն
նույնատիպային,
ստերեոտիպ ակտ,
գործողություն
1.ձող, սռնի; 2.առանցք
1.առանցքային;
2.գլխավոր, հիմնական
արմատ
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стерилиза`ция ж.
стерилизова`ть

стери`льность ж.
стери`льный
стеро`идные
гормо`ны
сти`мул м.
стихи`я ж.
сток м.
столб м.
- водяно`й
- позвоно`чный
столбня`к м.

столбня`чный
токси`н м.
сто`чные во`ды

վարակազերծում,
ստերիլիզացիա
մանրէազերծել,
վարակազերծել,
ստերիլացնել
վարակազերծություն,
ստերիլություն
վարակազերծ, ստերիլ
ստերոիդային
հորմոններ
խթան, շարժառիթ
տարերք
1.հոսք, հոս;
2.ջրհորդան, ջրհոսք
սյուն
- ջրային
- ողնաշարային
1.պրկախտ;
2.քարացում,
փայտացում
պրկախտի թույն
կենցաղային
կեղտաջրեր
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стопа` ж.
стра`нствующие
расте`ния
страте`гия ж.
строе`ние с.
структу`ра ж.
струя` ж.
студени`стый
- ое вещество` с.
- ая среда` ж.
сту`день м.
субмикроскопи`ческий
субстра`т м.
субчасти`ца ж.
субъедини`ца ж.
су`дорога ж.
суккуле`нты

ներբան, ոտնաթաթ
թափառական բույսեր,
թափառող (օր.
դաշտագլոր)
ստրատեգիա,
ռազմավարություն
կառուցվածք
կառուցվածք,
կազմություն
շիթ
դոնդողանման,
դոնդողակերպ
- նյութ
- միջավայր
դոնդող
ենթամանրադիտակայ
ին
հիմնանյութ,
սուբստրատ
ենթամասնիկ
ենթամիավոր
ջղակծկում, ջղացնցում
սուկուլենտներ
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су`мка ж.
су`мма ж.
сумма`рный
- ый потенциа`л м.
- ое сокраще`ние с.
- ое уравне`ние с.
су`мчатые
сурьма` ж.
су`слик м.
суста`в м.
су`точный
- ая акти`вность ж.
- ое измене`ние с.
- ые колеба`ния
- ый ритм м.
суходо`льный луг м.
сухожи`лие с.
су`ша ж.
сфе`ра ж.

պայուսակ, պարկ
գումար
գումարային,
միագումար
- պոտենցիալ
- կծկում
- հավասարում
պարկավորներ
1.ծարրաքար;
2.ծարրաներկ, սև ներկ
գետնասկյուռ
հոդ
օրվա, օրային
- ակտիվություն
- փոփոխություն
- տատանումներ
- ռիթմ
չոր հովիտների
մարգագետին
ջիլ
ցամաք
1.գունդ; 2.ոլորտ;
3.սֆերա
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կլոր, գնդաձև,
գնդանման, ուռուցիկ
- կլաստեր
- բջիջ
- ապակի
սեղման, սֆինկտեր
մարտ, կռիվ
նմանություն
շիճուկ
խոնավ
- հող
խոնավություն
հումք
կշտություն,
հագեցվածություն
կուշտ, կշտացած,
հագեցած

сфери`ческий
- ий кла`стер м.
- ая кле`тка ж.
- ое стекло` с.
сфи`нктер м.
схва`тка ж.
схо`дство с.
сы`воротка ж.
сыро`й
- ая по`чва ж.
сы`рость ж.
сырьё с.
сы`тость ж.
сы`тый

Т
табак м.
табачный
- лист м.

ծխախոտ
ծխախոտի
- տերև
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тайга` ж. (северный
лес)
такти`льность ж.
такти`льный
- ое ощуще`ние с.
- ое раздраже`ние с.
- ая чувстви`тельность ж.
таз м.
тазобе`дренный
- ая кость ж.
- ый суста`в м.
та`зовый пояс м.
- нерв м.
та`нец м.
тарака`н м.
твёрдость ж.
твёрдый
тексту`ра ж.

տայգա
շոշափելիություն
շոշափական
- զգացում,
զգացողություն
- գրգռում
- զգայություն
կոնք
կոնքազդրային
- ոսկր
- հոդ
կոնքային, կոնքի գոտի,
կոնքագոտի
- կոնքային նյարդ
պար
ուտիճ, խավարասեր
պնդություն,
կոշտություն
1.պինդ, կարծր; 2.կոշտ;
3.ամուր
կազմվածք,
նյութակազմվածք,
տեկստուրա
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теку`честь ж.
теку`чий
телепа`тия ж.
те`ло с.
телосложе`ние с.
те`льце с.
- кароти`дное
- мальпи`гиевое
- Мейснера
- миели`новое
- мультивизикуля`рное
- оста`точное
- пло`тное
тембр м.
те`мя с.
тенево`й
- ая сторона` ж.
теневыно`сливый
тень ж.

հոսունություն,
հոսկանություն
1.հոսուն, հոսկան;
2.հոսող
հեռազգայունություն,
հեռազգացություն
մարմին, նյութ, առարկա
մարմնակազմություն
մարմնիկ
- կարոտիսյան
- մալպիգյան
- Մեյսների
- միելինային
- մուլտիբշտիկային
- մնացորդային
- 1.խիտ; 2.ամուր
հնչերանգ, երանգ
1.գագաթ; 2.կատար
ստվերոտ, ստվերային
- կողմ
ստվերադիմացկուն
ստվեր
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тео`рия ж.
тепло` с.
теплова`я обрабо`тка ж.
теплоизлуче`ние с.
теплоизоля`ция ж.
теплокро`вность ж.
теплокро`вные
живо`тные
теплообме`н м.
теплообразова`ние с.
теплоотда`ча ж.
теплосто`йкий
теплота` ж.
терми`т м.
терми`тник м.
термогене`з м.
термокли`на ж.
(грани`ца между
тёплой и
холо`дной водо`й)
ти`на ж.
тип м.

տեսություն
ջերմություն
ջերմային մշակում
ջերմաճառագայթում
ջերմամեկուսացում
տաքարյունություն
տաքարյուն
կենդանիներ
ջերմափոխանակություն
ջերմագոյացում
ջերմատվություն,
ջերմակորուստ
ջերմակայուն
ջերմություն
մեծամրջյուն, տերմիտ
մրջնանոց
ջերմածնություն
ջրի ջերմաստիճանի
փոփոխության սահման

տիղմ
տիպ, տեսակ
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тка`невый
ткань ж.
- мы`шечная
- не`рвная
- соедини`тельная
- эпителиа`льная
тожде`ственный
то`ждество с.
ток м.
- воды`
- электри`ческий
токси`чность ж.
токси`чный
- мета`лл м.
- гепати`т м.
толера`нтность ж.
- иммунологи`ческая
- расте`ний
то`лща земно`й
коры` ж.
тонкосте`нная
по`лость ж.

հյուսվածքային
հյուսվածք
- մկանային
- նյարդային
- շարակցական
- էպիթելային
նույն, նույնական,
նույնանման
նույնություն,
նույնականություն
1.հոսանք; 2.հոսք
- ջրի հոսք
- էլեկտրական հոսանք
թունավորություն,
տոքսիկություն
թունավոր
- մետաղ
- հեպատիտ
դիմացկունություն
- իմունաբանական
- բույսերի
երկրագնդի կեղևի
ստվարաշերտ
բարակապատ խոռոչ
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то`пливо с.
то`поль м.
- пирамида`льный
- серебри`стый
то`рмоз м.
тормозно`й си`напс м.
трава` ж.
тра`вма ж.
травматоло`гия ж.
травоя`дные
живо`тные
травяни`стые
расте`ния
транскриби`ровать
транскри`пция ж.
(перепи`сывание)
трансли`ровать
транслока`тор м.
транслока`ция
хромосо`м
трансля`ция ж.

վառելանյութ, վառելիք
բարդի, կաղամախի
- բրգաձև
- արծաթափայլ
արգելակ
արգելակող սինապս
խոտ
վնասվածք
վնասվածքաբանություն
խոտակեր կենդանիներ
խոտաբույսեր
արտագրել,
տառադարձել
տառադարձություն,
արտագրություն,
տրանսկրիպցիա
փոխհաղորդել
տեղաշարժիչ
քրոմոսոմների
տեղաշարժություն
փոխհաղորդում,
տրանսլյացիա
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транспира`ция ж.
транспирацио`нный
ток м.
транспланта`нт м.
транспланта`ция ж.
- о`рганов
- тка`ней
трансполици`рующая
систе`ма (систе`ма
перено`счиков) ж.
тра`нспорт м.
- везикуля`рный
- веще`ств
транспорти`руемый
- ая моле`кула ж.
тра`нспортный
- механи`зм м.
трансформа`ция ж.
- ри`тма
- эне`ргии

գոլորշիացում
գոլորշիացման հոսք
փոխպատվաստուկ
փոխպատվաստում
- օրգանների
- հյուսվածքների
փոխադրող համակարգ

փոխադրամիջոց,
փոխադրում
- բշտիկային
- նյութերի
փոխադրվող
- մոլեկուլ
փոխադրական,
փոխադրող
- մեխանիզմ
1.փոխակերպում;
2.ձևափոխություն
- ռիթմի
- էներգիայի
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трахе`я ж.
трёхме`рная
структу`ра ж.
трехство`рчатый
кла`пан м.
трипле`т м.
три`тий м. (тяжёлый
иску`сственный
изото`п)
тропа` ж.
тропи`зм м.
тро`пики
тропи`ческий лес м.
тростни`к м.
- са`харный
тро`фика ж.
(пита`ние, пи`ща)
трофи`ческий
- ое влия`ние с.
- ий нерв м.
- ий у`ровень м.

շնչափող
եռաչափ կառուցվածք
եռափեղկ փական
եռյակ
տրիտի, ջրածնի ծանր
ռադիոակտիվ իզոտոպ
ուղի, շավիղ, արահետ
հակում, տրոպիզմ
արևադարձային
գոտիներ
արևադարձային
անտառ
եղեգ
- շաքարեղեգ
սնուցում
սնուցողական
- ազդեցություն
- նյարդ
- մակարդակ
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- ая фу`нкция
тру`бка ж.
трубкообра`зный
тру`бчатый
- ый кана`л м.
- ые ко`сти
- ая оболо`чка ж.
- ая плазмоде`сма ж.
тру`тень м.
ту`ловище с.
ту`ловищный
ту`ндра ж.
турбуле`нтность ж.

турбуле`нтный
- ая волна` ж.
- ое движе`ние с.
- ое тече`ние с.
тургесце`нтные
кле`тки
ту`ргорное
давле`ние с.

- գործառույթ
խողովակ
խողովակաձև
խողովակավոր,
խողովակաձև
- ջրանցք
- ոսկրեր
- թաղանթ
- պլազմոդեսմա
բոռ, մեղվի արուն
իրան
իրանային, իրանի
տունդրա
մրրկայնություն,
մրրկային վիճակ,
շարժում
մրրկային
- ալիք
- շարժում
- հոսք
ջուր կլանող կենդանի
բջիջներ
տուրգորային ճնշում
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турне`пс м.
ту`чность ж.

շաղգամ
1.գիրություն;
2.պարարտություն
1.գեր; 2.պտղաբեր;
3.պարարտ
պարարտ բջիջներ
դդում
առէջ
ծանր, ծանրաքաշ
ծանրություն

ту`чный
ту`чные кле`тки
ты`ква ж.
тычи`нка ж.
тяжёлый
тя`жесть ж.

У
убавля`ть
убежде`ние с.
убе`жище с.
убы`ток м.
увели`чивать
увлажня`ть
увяда`ние с.
увяда`ть
увя`дший

1.պակասեցնել;
2.փոքրացնել
համոզմունք
ապաստան
վնաս, կորուստ
ավելացնել
խոնավացնել
թառամում, թոշնում
թառամել, թոշնել
թառամած, թոշնած
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уга`р м.
уга`рный газ
угаса`нние с.
углево`дный
обме`н м.
углеводоро`д м.
углево`ды
углекислота` ж.
углеки`слый газ м.
углеро`д м.
углеро`дный
- ый скеле`т м.
- ые це`пи
углубле`ние с.
углубля`ться
угнете`ние с.
- мозгово`й
де`ятельности
уго`дье с.
- па`стбищное

շմոլ, ածխահոտ
շմոլ գազ, ածխածնի
մոնոքսիդ
մարում, հանգչում
ածխաջրային
փոխանակություն
ածխաջրածին
ածխաջրեր
ածխաթթու
ածխաթթվային,
ածխաթթու գազ
ածխածին
ածխածնային
- կմախք
- շղթաներ
1.խորացում; 2.փոս,
խորություն
խորանալ
ճնշում, ընկճում
- ուղեղային
գործունեության
հանդավար
- արոտային
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у`голь м.
у`гольная
ангидра`за ж.
у`гольная
кислота` ж.
угрожа`ть
угро`за ж.
удва`ивать
удвое`ние с.
удобре`ние с.
удо`д м.
удо`й м.
уж м.
укро`п м.
укроще`ние с.
у`ксус м.
у`ксусная
кислота` ж.
уку`с м.
у`лей м.
ули`тка ж.

ածուխ
ածխային անհիդրազ
ածխաթթու
սպառնալ
ապառնալիք
կրկնապատկել
կրկնապատկում
պարարտանյութ
հոպոպ
կաթնատվությունը,
կաթնաքանակը
լորտու
սամիթ
սանձահարում,
հնազանդեցում
քացախ
քացախաթթու
խայթոց, կծոց
փեթակ
խխունջ
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улиткообра`зный
ультразву`к м.

խխունջանման
ուլտրաձայն, գերձայն,
անդրաձայն
ультраструкту`ра ж. ուլտրակառուցվածք
ультрафильтра`т м. գերքամուկ
ультрафиоле`товое ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթում
излуче`ние с.
1.խելք; 2.միտք
ум м.
նվազեցում, նվազում,
уменьше`ние с.
պակասեցում, քչացում
умере`ть
մեռնել
умертвля`ть
մեռցնել, սպանել
սպանում
умерщвле`ние с.
умиротворе`ние с. հանդարտեցում,
խաղաղացում,
հաշտեցում
умиротворя`ющий հաշտեցնող շարժում
жест м.
умножа`ть
բազմապատկել
умозаключе`ние с. եզրակացություն
մտավոր (մտքի,
у`мственная
մտածական)
отста`лость ж.
հետամնացություն
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уника`льный
унифика`ция ж.
упа`док м.
- серде`чной
де`ятельности
- сил
упако`вка ж.
упако`вывать
уплоща`ться
уплощённый
- ая цисте`рна ж.
упоря`доченность ж.
- моле`кул
упро`чение с.
- на`выка
- рефле`кса
упроще`ние с.
упру`гий
упру`гость ж.
- мы`шцы

եզակի, հազվագյուտ
միասնականացում
անկում
- սրտային
գործունեության
- ուժերի
փաթեթավորում
փաթեթավորել
տափականալ, հարթվել
տափակացված,
հարթեցված
- գլանատակառ
կարգավորում
- մոլեկուլների
ամրապնդում
- հմտության
- ռեֆլեքսի
պարզեցում
առաձգական, ճկուն
առաձգականություն,
ճկունություն
- մկանի
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уравнове`шивать
урага`н м.
уреми`я ж.
у`ровень м.
уро`д м.
уро`дливость ж.
уро`дливый
уро`дство с.
урожа`й м.
урожа`йность ж.
усва`ивать
усвое`ние с.
- ри`тма
- пи`щи
ускори`тель м.
усло`вие с.
усло`вный
рефле`кс м.
- ый сигна`л м.
- ый то`рмоз м.
у`стичное
отве`рстие с.

հավասարակշռել
փոթորիկ
միզարյունություն
մակարդակ
հրեշ, այլանդակ (տգեղ
մարդ)
այլանդակություն
այլանդակ, տգեղ
հրեշություն
բերք
բերքատվություն
1.յուրացնել; 2.մարսել
յուրացում
- ռիթմի
- սննդի
արագացուցիչ
պայման
պայմանական ռեֆլեքս
- ազդակ
- արգելակիչ
1.գետաբերանային;
2.հերձանցքային
բացվածք
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усто`йчивость ж.
усто`йчивый
у`стье с.
у`стьице с.
у`стрица ж.
усту`п м.
уте`чка ж.
утилиза`ция ж.
утилизи`ровать
у`тка ж.
утконо`с м.
утолще`ние с.
утомле`ние с.
утро`ба ж.
- земна`я
- матери`нская
уха`живание с.
уча`сток м.
уще`рб м.

կայունություն
կայուն, հաստատուն
գետաբերան
հերձանցք
ոստրե
սանդղաձև խորշ
արտահոսք,
արտահոսում
օգտագործում
օգտագործել
բադ
բադակտուց
հաստացում
հոգնածություն
1.որովայն, փոր;
2.ընդերք; 3.արգանդ
- երկրի ընդերք
- մոր փորում,
արգանդում
1.խնամում;
2.սիրահետում
1.մաս; 2.հատված
վնաս, կորուստ
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уязви`мость ж.
уязви`мый

խոցելիություն
խոցելի

Ф
фагоци`т м.
фагоцито`з м.
фа`за ж.
фаза`н м.
фази`ческое
сокраще`ние с.
фа`зовые явле`ния
фа`ктор м.
- антропоге`н м.
- есте`ственный
- лимити`рующий
- ри`ска
- экологи`ческий
факту`ра ж.

ֆագոցիտ, լափող
բջիջ
ֆագոցիտոզ, լափում,
կլանում
փուլ
փասիան, միրհավ
փուլային կծկում
փուլային երևույթներ
գործոն (շարժող ուժ)
- մարդածին
- բնական
- սահմանափակող
- ռիսկի
- էկոլոգիական
կառուցվածք,
մշակվածք,
ֆակտուրա
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фала`нга ж.
фальсифика`ция ж.

фальшь ж.
фармаце`вт м.
фармаце`втика ж.
фаса`д м.
- зда`ния
фасо`ль ж.
фата`льный
фа`уна ж.
фая`нс м.
фека`лия ж.
фено`мен м.

феноти`п м.
ферме`нт м.
ферментати`вный

1.մատոսկր;
2.մատնահատված
կեղծում,
խարդախում,
նենգափոխում
կեղծիք,
խարդախություն
դեղագործ
դեղագործություն
ճակատ
- շենքի
լոբի
ճակատագրական
կենդանական
աշխարհ, ֆաունա
հախճապակի
կղկղանք
արտակարգ,
բացառիկ երևույթ,
ֆենոմեն
ֆենոտիպ
խմորիչ, ֆերմենտ
ֆերմենտային
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- гидро`лиз м.
- проце`сс м.
феромо`н м.
фиа`лка ж.
фибри`лла ж.
фибрилля`рный
фикса`ция ж.
- взгля`да
- живо`тного
- препара`та
фикси`ровать
фикси`рованный
филаме`нт м.
(волоко`нце)
фильтр м.
фильтра`т м.
фильтра`тор м.
фильтра`ция ж.
фи`ник м.
фиоле`товый
фитофа`г м.

- հիդրոլիզ
- գործընթաց
ֆերոմոն
մանուշակ
թելիկ
թելիկային
սևեռում, ֆիքսում
- հայացքի
- կենդանու
- պատրաստուկի
նշել, արձանագրել,
ֆիքսել
ֆիքսված
ֆիլամենտ, թելիկ
(թելանման
գոյացություն)
ֆիլտր, զտիչ, քամիչ
քամուկ, ֆիլտրատ
ֆիլտրող, քամող
քամում, ֆիլտրում
արմավ, խուրմա
մանուշակագույն
բուսակեր կենդանի,
ֆիտոֆագ
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фло`ра ж.
флюоресце`нция ж.
фо`бия ж.
фолли`кул м.
фолликуля`рный

- ая фа`за ж.
форе`ль ж.
форма`льный
форма`т м.
фо`рменные
элеме`нты кро`ви
формирова`ть
формули`ровать
форси`ровать
фо`сфор м.

ֆլորա (բուսական
աշխարհ)
լուսածորում,
ֆլյուորեսցենցիա
վախ, սարսափ,
ֆոբիա
պարկ, բշտիկ,
ֆոլիկուլ
պարկիկային,
բշտիկային,
պարկուճային
- ֆոլիկուլային փուլ
կարմրախայտ,
իշխան ձուկ
ձևական
չափս, ձևաչափ
արյան ձևավոր
տարրեր
կազմավորել,
ձևավորել
ձևակերպել
արագացնել
ֆոսֆոր
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фотореце`птор м.
фотоси`нтез м.
фотосинтези`рующий
фра`кция ж.
френоло`гия ж.

լուսաընկալիչ
ֆոտոսինթեզ
ֆոտոսինթեզող
մաս, ֆրակցիա
գանգագիտություն,
ֆրենոլոգիա
միրգ, պտուղ
фрукт м.
մրգաշաքար,
фрукто`за ж.
պտղաշաքար,
ֆրուկտոզա
фунгици`ды
սնկաթույն,
ֆունգիցիդ
функциона`льный
ֆունկցիոնալ,
գործառութային
функциони`рование с. գործառում
функциони`ровать
գործել, աշխատել
գործառույթ,
фу`нкция ж.
գործառություն
անասնակեր, խար
фура`ж м.

Х
хабитуа`ция ж.
(привыка`ние)

վարժվելը, սովորելը
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хамелео`н м.
хара`ктер м.
характеризова`ть
характери`стика ж.
хво`йные расте`ния
- ель ж.
- пи`хта ж.
- сосна` ж.
хвост м.
хвоста`тый
- ое те`ло с.
- ое ядро` с.
хвостово`й
- ое опере`ние с.
- ой плавни`к м.
хво`я ж.
хемореце`пторы
хемосинтези`рующие
бакте`рии
хемота`ксис м.
хими`ческий

քամելեոն,
գետնառյուծ, կարկար
բնավորություն
բնութագրել
բնութագիր
փշատերև բույսեր
- եղևնի
- եղևին, բրգաձև սոճի
- սոճի
պոչ
պոչավոր
- մարմին
- կորիզ
պոչային
- փետրավորում
- լողակ
փշատերև,
ասեղնատերև
քիմիաընկալիչներ,
քեմոընկալիչներ
քեմոսինթեզող
բակտերիաներ
քեմոտաքսիս
քիմիական
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хи`мус м.
хирурги`я ж.
хи`трость ж.
хи`щник м.
хи`щные живо`тные
хлеб м.
хле`бная пле`сень ж.
хлев м.
хло`пковый
- ая культу`ра ж.
хло`пок м.
хлори`дный сдвиг м.
хло`ристый
ка`льций м.
хлоропла`ст м.
хмель м.
хо`бот м.
хоботны`е
хобото`к м.
ходи`льные но`ги
ходи`ть
ходьба` ж.
холеми`я ж.
хо`лмик м.

կերակրախյուս
վիրաբուժություն
խորամանկություն
գիշատիչ (կենդանի)
գիշատիչ կենդանիներ
հաց
հացի բորբոս
գոմ, ախոռ, փարախ
բամբակի, բամբակե
- մշակաբույս
(կուլտուրա)
բամբակ
քլորիդային շարժ
քլորային կալցիում
քլորոպլաստ
գայլուկ, հմուլ
կնճիթ
կնճիթավորներ
կնճիթիկ
քայլող ոտքեր
քայլել
քայլք, քայլելը
լեղարյունություն
թմբիկ
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- аксо`нный
- мозгово`й
холоднокро`вные
живо`тные
хомя`к м.
хохо`л м.
- пе`ристый
хо`рда ж.
храни`лище с.
храп м.
хребе`т м.
хрома`ть
хромосо`ма ж.
хрони`ческий
- ие иссле`дования
- ий о`пыт
хру`пкий
хру`пкость ж.
хруста`лик м.

- աքսոնային
- ուղեղային
սառնարյուն
կեմդանիներ
(փոփոխաջերմ)
համստեր,
գերմանամուկ
փոմփոլ, փուփուլ,
- փետրածածկ,
փետրաձև
թիկնալար, քորդա
պահեստարան
խռմփոց
1.ողնաշար; 2.կատար
(լեռնաշղթա)
կաղալ
քրոմոսոմ
քրոնիկական
- հետազոտություններ
- փորձ
բեկուն, փխրուն
բեկունություն,
փխրունություն
ակնաբյուրեղ
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- гла`за
хрящ м.
хрящево`й
хрящевы`е ры`бы

- աչքի ոսպնյակ
կռճիկ, աճառ
կռճիկային,
աճառային
կռճիկային ձկներ

Ц
ца`пля ж.
ца`рство с.
- живо`тное
- расти`тельное
цвет м.
цвете`ние с.
цветко`вый
- ые дере`вья
- ые расте`ния
цветно`й
- показа`тель м.
цветово`й
- ое зре`ние с.
- ая слепота` ж.
цвето`к м.

ձկնկուլ
թագավորություն
- կենդանիների
- բույսերի
գույն
ծաղկում
1.ծաղկավոր;
2.ծաղկատու
- ծառեր
- բույսեր
գունային
- ցուցիչ
գունային
- տեսողություն
- գունակուրություն
ծաղիկ
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цветоло`же с.
цветоно`жка ж.
цветоощуще`ние с.
целе`бный
целлюло`за ж.
целлюля`рный
цело`м м.
центр`альная
не`рвная
систе`ма ж.
центрифуги`рование с.
центробе`жный
- ые и`мпульсы
- ые не`рвы
- ая си`ла ж.
центросо`ма ж.
це`пкость ж.
цепо`чка ж.
- га`нглиев
- околопозвоно`чная
- симпати`ческая
цепь ж.

ծաղկակալ
ծաղկակոթ
գունազգայունություն
բուժիչ
թաղանթանյութ,
ցելյուլոզ
բջջային
խոռոչ, ցելոմ
կենտրոնական
նյարդային համակարգ
ցենտրիֆուգում
կենտրոնախույս
- ազդակներ
- նյարդեր
- ուժ
բջջակենտրոն
կառչելություն,
կպչունություն
շղթա
- հանգույցների
- հարողնաշարային
- սիմպաթիկ
շղթա
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- нейро`нная
- рефлекто`рная
церемо`ния ж.
циа`нистый водоро`д м.
цианобакте`рии
цивилиза`ция ж.
цикл м.
- разви`тия
- серде`чный
цикли`чность ж.
цили`ндр м.
цилиндри`ческий
цинга` ж.
цинк м.
цинко`вая руда` ж.
цирка`дный ритм м.
циркули`рование с.
циркули`ровать

- նեյրոնային
- ռեֆլեքսային
արարողություն
ցիանաջրածին
ցիանաբակտերիաներ
քաղաքակրթություն
ցիկլ, բոլորաշրջան,
փուլ
- զարգացման փուլ
- սրտային
բոլորաշրջան
ցիկլայնություն,
փուլայնություն
գլան
գլանաձև, գլանային
լնդախտ, ցինգա
ցինկ
ցինկի հանքաքար
օրական, ցիրկադային
ռիթմ
շրջանառություն
շրջանառել,
շրջանառություն
կատարել
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циркулято`рная
систе`ма ж.
циркуля`ция ж.
ци`ста ж.
цисте`рна ж.
- мозгова`я
- саркоплазмати`ческая
цисти`т м.
цитокине`з м.
цито`лиз м.
цитоло`гия ж.
цитопла`зма ж.
цитоскеле`т м.
ци`трус м.
ци`трусовые
ци`трусовый
- ая планта`ция ж.
цука`т м.

շրջանառական
համակարգ
շրջանառություն
թաղանթապատյան,
պարկ, ցիստա
ցիստեռն,
գլանատակառ
- ուղեղային
- սարկոպլազմային
միզապարկի
բորբոքում, ցիստիտ
բջջակիսում
բջջալուծում
բջջաբանություն
բջջապլազմա,
ցիտոպլազմա
բջջակմախք
կիտրոնածառ,
ցիտրուս
ցիտրուսազգիներ
ցիտրուսային
- տնկադաշտ,
պլանտացիա
շաքարած միրգ
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цуна`ми с.
цыплёнок м.

ցունամի, ծովի
փոթորիկ
ճուտիկ, ճուտ

Ч
ча`га ж.
ча`йка ж.
ча`йный
- ая планта`ция ж.
чапара`ль м.
(куста`рниковое
соо`бщество)
часово`й по`яс м.
части`ца ж.
части`чный
частота` ж.
- пу`льса
часто`тность ж.
часто`тный
ча`ша ж.

կեչասունկ
որոր
թեյի
- թեյադաշտ, թեյի
պլանտացիա
թփուտային
կաղնումացառուտ
(թփուտային
համակեցություն)
ժամային գոտի
մասնիկ
մասնակի, մասնավոր
հաճախություն
- անոթազարկի
հաճախականություն
հաճախային,
հաճախական
1.թաս, գավաթ;
2.բաժակ
185

чашеви`дный
чашели`стик м.
ча`ща ж.
человекообра`зные
обезья`ны:
- гиббо`н м.
- гори`лла ж.
- орангута`н(г) м.
- шимпанзе` м.
челюстна`я кость ж.
че`люсть ж.
червеобра`зный
отро`сток м.
че`рви пло`ские
червь мозжечка` м.
черёмуха ж.
черено`к м.
че`реп м.
- кру`глый
черепа`ха ж.
черепа`ховый

թասաձև, բաժակաձև,
գավաթաձև
բաժակաթերթիկ
թավուտ
մարդանման
կապիկներ
- գիբբոն
- գորիլլա
- օրանգուտան
- շիմպանզե
ծնոտոսկր, ծնոտի
ոսկր
ծնոտ
որդանման ելուստ,
հավելված
տափակ որդեր
ուղեղիկի որդ
թխենի
1.պատվաստաշիվ;
2.տերևակոթ
գանգ
- կլոր
կրիա
կրիայի
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черепномозговы`е
не`рвы
черни`ка ж.
чернозём м.
черпалови`дный
хрящ м.
чертополо`х м.
четвероно`гие
четверохо`лмие с.
чехо`л м.

че`хлик корнево`й м.
чечеви`ца ж.
чешуеви`дный
- ые ли`стья
чешу`йчатые
чешу`йчатый
чешуя` ж.
чи`сленность ж.

գանգուղեղային
նյարդեր
հապալաս,
հապալասենի
սևահող
շերեփանման աճառ
ուղտափուշ,
աստղափուշ
չորքոտանի,
չորսոտանի
քառաբլուր (ուղեղի)
ծածկոց,
ծածկաշապիկ,
պատյան
արմատային պատյան
ոսպ
թեփուկաձև
- տերևներ
թեփուկավորներ
թեփուկավոր
թեփուկ, թեփ
քանակ,
քանակություն, թիվ
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членистоно`гие
чле`нистый
чувстви`тельность ж.
чувстви`тельный
- ая кле`тка
чу`вство с.
- го`лода
- жа`жды
- любви`
чу`вствовать
чудо`вище с.
чудо`вищный
чу`ждый
чужеро`дный
чума` ж.
чу`ткий
чу`ткость ж.
чутьё с.

հոդվածոտանիներ
հատվածավոր
զգայունություն
զգայուն
- բջիջ
զգացում
- քաղցի
- ծարավի
- սիրո
զգալ
հրեշ, ճիվաղ
հրեշավոր, ճիվաղային
օտար, խորթ
օտարածին, օտար
ժանտախտ
զգայուն, նրբազգաց
զգայունություն,
նրբազգայություն
հոտառություն

Ш
шалфе`й м.
шарови`дный

եղեսպակ
գնդաձև
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- ое ядро`
ше`йка ма`тки
ше`йный позвоно`к м.
ше`йный у`зел м.
шёлк м.
шелкови`ца ж.
шелкопря`д м.
шелуха` ж.
шелуше`ние с.
шёпот м.
шерохова`тость ж.
шерохова`тый
(грануля`рный)
- ая пове`рхность ж.
шерохова`тый
эндоплазмати`ческ
ий рети`кулум
(ШЭР) м.
ше`рстный
- покро`в м.
шерсть ж.
ше`ршень м.
ше`я ж.

- կորիզ
արգանդի վզիկ
պարանոցային ող
պարանոցային
հանգույց
մետաքս
թթենի
շերամ
1.կլեպ; 2.թեփ,
թեփուկ
թեփոտում
շշուկ
անհարթություն
անհարթ
(հատիկավոր)
- մակերես
հատիկավոր
(անհարթ)
էնդոպլազմային ցանց
բրդյա
- ծածկույթ
1.մազ; 2.բուրդ
ձիաբոռ
պարանոց, վիզ
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шипо`вник м.
ширина` ж.
шку`ра ж.
шлак м.
шлифова`ние с.
шлифова`ть
шов м.
шпина`т м.
шпо`ра ж.
штамм м.
- бакте`рий
шу`мный
шумово`й
- ая волна`

մասուր
լայնություն, լայնք
1.մաշկ, կաշի;
2.մորթի
խարամ
հղկում
հղկել, կոկել
կար, կարատեղ
սպանախ
խթան
շտամ
- բակտերիաների
աղմկոտ
աղմկային
- ալիք

Щ
щаве`левая
кислота` ж.
щавелеу`ксусная
кислота`
щаве`ль м.
щади`ть

թրթնջկաթթու
թրթնջկաքացախաթթու
թրթնջուկ
խնայել, գթալ
190

щебета`ть
щека` ж.
щелево`й конта`кт м.
щелочно`й
щёлочность ж.
щёлочь ж.
щель ж.
щено`к м.
щети`на ж.
щи`колотка ж.
щипа`ть
щипцы`
щит м.
щитови`дная
железа` ж.
- ый хрящ
щито`к м.
щу`ка ж.
щу`пальце с.

ճլվլալ, ծլվլալ
այտ
ճեղքային հպում, կապ,
կոնտակտ
հիմնային,
ալկալիական
ալկալիականություն,
հիմնայնություն
ալկալի, հիմք
ճեղք, ճեղքված
շան ձագ
մազ, ցցամազ
կոճ (ոտքի)
1.կսմթել, ճմկտել;
2.պոկոտել
ունելի, աքցան
վահան, ասպար
վահանաձև գեղձ
- աճառ
վահանակ
գայլաձուկ
շոշափուկ
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Э
эврифа`гия ж.
эвтро`фное о`зеро с.
эйпнос м.
эйфори`я ж.
эква`тор м.
экваториа`льная
пласти`нка ж.
экзоде`рма ж.
экзоскеле`т м.
экзоцито`з м.
экологи`ческий
- ая сукце`ссия ж.
экскреме`нты
экосисте`ма ж.
- детри`тная
экспа`нсия ж.
экспериме`нт м.
эксперимента`льн
ый
- ме`тод м.
экспирато`рный

ամենակերություն
ճահճացող լիճ
բնականոն շնչառություն
էյֆորիա
հասարակած
հասարակածային թիթեղ
վերնամաշկ, էկզոդերմ
արտաքին կմախք
էկզոցիտոզ
էկոլոգիական
- սուկցեսիա
կղկղանքներ,
արտաթորանքներ
էկոհամակարգ
- դետրիտային
ընդարձակում,
էքսպանսիա
փորձ
փորձնական,
փորձարարական
- մեթոդ
արտաշնչական
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экспланта`ция ж.
эксплуата`ция ж.
экспоненциа`льный
- ая крива`я
- ое напряже`ние
- ый рост
популя`ции
э`кспорт м.
экспорти`ровать
экспре`ссия ж.
экстирпа`ция ж.
(искорене`ние)

экстра`кт м.
экто - ...
эктоде`рма ж.
эктоте`рмные
органи`змы
эласти`чность ж.
электри`ческий
- скат м.
- у`горь м.

արտապատվաստում
շահագործում
էքսպոնենցիալ
- կոր
- լարվածություն
- աճ պոպուլյացիաի
արտահանում
արտահանել
արտահայտչություն,
էքսպրեսիա
օրգանի, գոյացության
լրիվ
հեռացում,արմատահան
ում
հյութ, մզվածք
արտաքին, դրսից
էկտոդերմ, արտաքին
ծլաշերտ
արտաջերմ, էկտոթերմ
օրգանիզմներ
առաձգականություն
էլեկտրական
- կատվաձուկ
- օձաձուկ
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электро`нный
- ое излуче`ние с.
- ый микроско`п м.
- ая оболо`чка ж.
- ый стимуля`тор м.
элеме`нт м.
элимина`ция ж.
элимини`ровать
эмбрио`лог м.
эмбрио`н м.
эмбриона`льное
разви`тие с.
эндо - ...
эндоде`рма ж.
эндокри`нная
систе`ма ж.
эндокри`нные
же`лезы
эндоплазмати`ческ
ий рети`кулум
(ЭР)
эндорфи`ны
эндоскеле`т м.
эндосо`ма ж.

էլեկտրոնային
- ճառագայթում
- մանրադիտակ
- թաղանթ
- խթանիչ
տարր
հեռացում
հեռացնել
սաղմնաբան
սաղմ
սաղմնային զարգացում
ներքին
ներքին ծլաշերտ,
էնդոդերմ
ներզատական
համակարգ
ներզատական,
էնդոկրին գեղձեր
էնդոպլազմային ցանց

էնդորֆիններ
ներքին կմախք
էնդոսոմ (բջջի ներսում
գտնվող մարմնիկ)
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эндотелиа`льные
кле`тки
эндоте`рмные
органи`змы
эндоцито`з м.
энергети`ческий
резе`рв м.
эне`ргия ж.
- светова`я
- со`лнечная
энзимоло`гия ж.
энзи`мы:
- дро`жжи
- заква`ска ж.
энтомоло`гия ж.
эпите`лий м.
эро`зия ж.
- по`чвы
эстроге`н м.
эта`п м.
эукарио`ты
эукариоти`ческие
кле`тки
эффекти`вность ж.
эффекти`вный

էնդոթելային բջիջներ
ներջերմային
օրգանիզմներ
էնդոցիտոզ
էներգետիկ ռեզերվ
էներգիա
- լուսային
- արևային
էնզիմաբանություն
էնզիմներ
- խմորիչ, խմորասունկ
- մերան, մակարդ
միջատաբանություն
էպիթել
էրոզիա
- հողի
էստրոգեն
փուլ, էտապ
կորիզավորներ,
էուկարիոտներ
էուկարիոտ բջիջներ
արդյունավետություն
արդյունավետ
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эффе`ктор м.
эхолока`тор м.
эхолока`ция ж.
эякуля`ция ж.

գործարկող, էֆեկտոր
ձայնընկալիչ
անդրաձայնատեղորոշու
մ, էխոլոկացիա
արտավիժում,
սերմնավիժում

Ю
ювени`льный
гормо`н м.
юг м.
юго-восто`к м.
юго-восто`чный
юго-за`пад м.
юго-за`падный
ю`жный по`люс м.
юкстагломеруля`рный
ко`мплекс м.
ю`ность ж.
ю`ноша м.
ю`ношеский
ю`ношество с.
ю`ный
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պատանեկան
հորմոն
հարավ
հարավ-արևելք
հարավ-արևելյան
հարավ-արևմուտք
հարավ-արևմտյան
հարավային բևեռ
կծիկամերձ համալիր
պատանեկություն
պատանի
պատանեկան
պատանեկություն,
պատանիներ
պատանի, մատաղ

юро`дивый
юро`дство с.
юро`к м.
юти`ться

պակասամիտ
պակասամտություն
սերինոս (թռչուն)
ծվարել,
պատսպարվել,
ապաստանել

Я
я`блоко с.
- глазн`ое
я`блоня ж.
явле`ние с.
- приро`ды
яво`р м.
я`гель м.
ягнёнок м.
я`года ж.
я`годица ж.
я`годичная
мы`шца ж.
ягуа`р м.
яд м.
я`дерный сок м.

խնձոր
- ակնախնձոր,
ակնագունդ
խնձորենի
երևույթ
- բնության
սպիտակ թխկի
քարաքոս
գառ, գառնուկ
հատապտուղ
հետույք, նստատեղ
նստատեղի մկան,
նստամկան
ամերիկյան հովազ,
յագուար
թույն
միջուկային, կորիզային
հյութ
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ядови`тый
- ое вещество` с.
ядро` с.
- кле`тки
я`дрышко с.
я`зва ж.
- желу`дка
я`звенный
- ая боле`знь ж.
язы`к м.
- живо`й
- родно`й
язы`чество с.
язы`чные мы`шцы
яйцеви`дный
яйцево`ды
(фалло`пиевы
тру`бы)
яйцекла`дка ж.
яйцекладу`щие
млекопита`ющие
яйцекле`тка ж.
я`йца
амниоти`ческие

թունավոր
- նյութ
միջուկ, կորիզ
- բջջակորիզ
կորիզակ
խոց
- ստամոքսի
խոցային
- հիվանդություն
լեզու
- կենդանի
- մայրենի
հեթանոսություն,
կռապաշտություն
լեզվի, լեզվային
մկաններ
ձվաձև, ձվանման
ձվատար փող
(ֆալլոպյան փող)
ձվադրություն
ձվածին կաթնասուններ
ձվաբջիջ
ջրաթաղանթային ձվեր
(ձու)
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яи`чник м.
як м.
я`корь м.
я`мка ж.
- слухова`я
- ще`чная
янта`рь м.
яре`мная ве`на ж.
я`ркий
я`ркость ж.
ярово`й сев м.
я`рость ж.
я`сень м.
я`сность ж.
- мышле`ния
- созна`ния
я`сный
я`стреб м.
ястреби`нка ж.
яче`йка ж.
- со`товая
ячме`нь м.
я`щерица ж.
я`щур м.

ձվարան
եղնուղտ, յակ
խարիսխ
փոսիկ
- լսողական
- այտի (այտափոսիկ)
սաթ
լծերակ
պայծառ, վառ
պայծառություն
գարնանացան
կատաղություն
հացենի, հացի
պարզություն
- մտածողության
- գիտակցության
1.պարզ; 2.ջինջ;
3.պայծառ
ճուռակ, շահեն
ճուռակախոտ,
բազեախոտ
բջիջ, խորշ
- մեղվաբջիջ
գարի
մողես, խլեզ
դաբաղ, պճեղախտ
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Список глаголов совершенного и
несовершенного вида
нес. вид

сов. вид

броди`ть
видоизменя`ть
видоизменя`ться
внедря`ться

заброди`ть
видоизмени`ть
видоизмени`ться
внедри`ться

возде`лывать
воспроизводи`ть
впры`скивать
вреди`ть
вса`сывать
встра`иваться
выжива`ть
вылупля`ться
вымира`ть
вымыва`ть

возде`лать
воспроизвести`
впры`снуть
навреди`ть
всоса`ть
встро`иться
вы`жить
вы`лупиться
вы`мереть
вы`мыть

выстила`ть
выта`лкивать

вы`стлать
вы`толкнуть

глота`ть
группирова`ть

глотну`ть
сгруппирова`ть
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խմորվել
ձևափոխել
ձևափոխվել
արմատավորվել,
ներդրվել
մշակել
վերարտադրել
ներարկել
վնասել
ներծծել
ներկառուցվել
ողջ մնալ
ձվից դուրս գալ
բնաջնջվել
1.ողողելով
քանդել; 2.ողողել
տանել
պատել, ծածկել
դուրս հրել,
արտամղել
կուլ տալ, կլանել
խմբավորել,
համախմբել

густе`ть
жа`лить
загла`тывать

загусте`ть
ужа`лить
заглота`ть

загрязня`ть

загрязни`ть

заде`рживать
заклёвывать
замеща`ть
замыка`ть

задержа`ть
заклева`ть
замести`ть
замкну`ть

запаса`ть

запасти`

запечатлева`ть

запечатле`ть

зас`асывать
зата`иваться

засоса`ть
затаи`ться

изверга`ть

изве`ргнуть

изверга`ться

изве`ргнуться

извлека`ть

извле`чь

испаря`ться
коди`ровать
копи`ровать

испари`ться
закоди`ровать
скопи`ровать
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թանձրանալ
խայթել
կուլ տալ, կլանել,
կլլել
աղտոտել,
կեղտոտել
պահել
կտցահարել
փոխարինել
եզրափակել,
շրջափակել
պաշար անել,
կուտակել
դրոշմել,
տպավորել
ներծծել
թաքնվել, պահ
մտնել
ժայթքել, դուրս
նետել
ժայթքել, դուրս
նետվել
դուրս հանել,
հանել
գոլորշիանալ
կոդավորել
պատճենահանել

маскирова`ть
мерца`ть

замаскирова`ть
замерца`ть

мочи`ться
нагнета`ть
нака`пливать
нака`чивать
напада`ть
обезвре`живать
обновля`ться
обобществля`ть
обрека`ть
обтека`ть

помочи`ться
нагнести`
накопи`ть
накача`ть
напа`сть
обезвре`дить
обнови`ться
обобществи`ть
обре`чь
обте`чь

окра`шивать
опроверга`ть
опыля`ть
осуществля`ться
отка`чивать

окра`сить
опрове`ргнуть
опыли`ть
осуществи`ться
откача`ть

отклоня`ть
отлага`ться
отмира`ть

отклони`ть
отложи`ться
отмере`ть

отпочко`вываться отпочкова`ться
отта`лкивать

оттолкну`ть
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քողարկել, ծածկել
առկայծել,
թարթել, թրթռալ
միզել
ներմղել, ճնշել
կուտակել
պոմպով մղել
հարձակվել
վնասազերծել
նորոգվել
հանրայնացնել
դատապարտել
շրջահոսել,
շրջանցել
ներկել
հերքել
փոշոտել
իրականանալ
պոմպերով
տեղափոխել
շեղել, թեքել
նստվածք տալ
մահանալ,
զորանալ
բողբոջելով
բաժանվել
հրել, ետ մղել

отторга`ться
отто`ргнуться
отшнуро`вываться отшнурова`ться
отщепля`ться
перева`ривать
перекрыва`ть
переса`живать
перестра`иваться
перетека`ть
плеснев`еть
производи`ть
разбуха`ть
раздробля`ть
размножа`ться
разруша`ть
разрыхля`ть
раскру`чиваться
распознава`ть
расправля`ть

распределя`ться

պոկվել
անջատվել,
պոկվել
отщепи`ться
անջատվել,
պոկվել
перевари`ть
մարսել
перекры`ть
վերածածկել,
փակել
пересади`ть
փոխպատվաստել
перестро`иться վերակառուցվել
перете`чь
մի տեղից մյուսը
հոսել
заплесневе`ть
բորբոսնել
произвести`
արտադրել
разбу`хнуть
ուռչել
раздроби`ть
ջարդել, փշրել
размно`житься բազմանալ
разру`шить
քանդել, ավերել
разрыхли`ть
փխրեցնել
раскрути`ться
պտույտ գալ, ետ
պտտվել
распозна`ть
ճանաչել
распра`вить
1.ուղղել;
2.պարզել,
տարածել
распредели`ться 1.բաշխվել;
2.դասավորվել
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распыля`ть
рассе`иваться
растворя`ть
растя`гиваться
расщепля`ть
регули`ровать
свёртывать
сжима`ться
скре`щиваться
слива`ться
смо`рщиваться
смыка`ться
создава`ть
созрева`ть
спа`риваться
стабилизи`роваться
убавля`ть
увеличи`вать
увлажня`ть
увяда`ть
углубля`ться

распыли`ть
рассе`яться

փոշիացնել
տարածվել,
սփռվել
раствори`ть
լուծել, հալեցնել
растяну`ться
ձգվել, լայնանալ
расщепи`ть
ճեղքել
отрегули`ровать կարգավորել
сверну`ть
1.փաթաթել;
2.փակել
сжа`ться
սեղմվել,
խտանալ
скрести`ться
խաչվել
сли`ться
միաձուլվել
смо`рщиться
կնճռոտվել
сомкну`ться
փակվել, միանալ
созда`ть
ստեղծել
созре`ть
հասունանալ,
հասնել
спа`риться
զույգավորվել
стабилизова`ться կայունանալ
уба`вить
увели`чить
увлажни`ть
увя`нуть
угл`убиться
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1.պակասեցնել;
2.փոքրացնել
ավելացնել
խոնավացնել
թառամել, թոշնել
խորանալ

удва`ивать
умира`ть
умертвля`ть
умножа`ть
упако`вывать
уравнове`шивать
усва`ивать
формиров`ать
формули`ровать
характеризова`ть
чу`вствовать
шлифова`ть
щади`ть

удво`ить
умере`ть
умертви`ть
умно`жить
упакова`ть
уравнове`сить
усво`ить
сформирова`ть

կրկնապատկել
մեռնել
մեռցնել
բազմապատկել
փաթեթավորել
հավասարակշռել
յուրացնել
կազմավորել,
ձևավորել
сформули`ровать ձևակերպել
Охарактеризоբնութագրել
ва`ть
почу`вствовать զգալ
отшлифова`ть
հղկել, կոկել
пощади`ть
խնայել
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